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Vooraankondiging bijeenkomst 

verduurzamen maatschappelijk vastgoed 

in Garmerwolde op dinsdag 10 mei 

Op dinsdagavond 10 mei is er weer een bijeenkomst in het 

kader van het ontzorgingsprogramma verduurzamen 

maatschappelijk vastgoed bedoeld om kennis en ervaring 

uit te wisselen. Zo zal Klimaatgroep Holland een 

presentatie houden over ventilatie en isolatie. We willen de 

aan het programma deelnemende buurt- en dorpshuizen 

hiervoor alvast van harte uitnodigen. Aanmelden is 

verplicht. Meer informatie over het programma is 

binnenkort te vinden op de website van Groninger Dorpen.  

Update ontzorgingsprogramma verduurzamen 

maatschappelijk vastgoed  

Het ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed helpt kleine 

vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van hun pand. Dorps- en buurthuizen 

vormen een van de doelgroepen. Een update over het programma door 

duurzaamheidscoach Iwan Hoving is hier te lezen op de website van Groninger 

Dorpen. 

Dorpshuis De Kern in 

Zuidwolde 

Dorpshuis De Kern in Zuidwolde biedt 

na een drastisch verbouwing nu ook 

onderdak aan een huisartsenpraktijk. 

Het bestuur heeft de 

duurzaamheidscoach van de Provincie 

gevraagd mee te denken over een 

oplossing voor de hoog oplopende 

temperatuur in het gebouw bij mooi 

weer. Voorzitter Arjan Vliem van 

Stichting Dorpshuis Zuidwolde licht een 

en ander toe. Lees het artikel hier op de 

site van Groninger Dorpen.  

https://www.provinciegroningen.nl/projecten/verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed/
https://www.provinciegroningen.nl/projecten/verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed/
https://groningerdorpen.nl/agenda/bijeenkomst-verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed-in-garmerwolde/
https://groningerdorpen.nl/nieuws/het-ontzorgingsprogramma-verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed/
https://groningerdorpen.nl/nieuws/het-ontzorgingsprogramma-verduurzamen-maatschappelijk-vastgoed/
https://dorpshuiszuidwolde.nl/
https://groningerdorpen.nl/nieuws/dorpshuis-de-kern-in-zuidwolde/
https://groningerdorpen.nl/nieuws/dorpshuis-de-kern-in-zuidwolde/
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Veel buurt- en dorpshuizen kunnen energiebelasting 

terugvragen. 

Nog niet alle buurt- en dorpshuizen maken gebruik van de mogelijkheid om een deel 

van de energiebelasting terug te vragen. Een gemiste kans want de meeste buurt- 

en dorpshuizen komen voor de teruggaaf in aanmerking en moeilijk is het 

terugvragen niet. Dit kan zelfs tot vijf jaar terug.   

Groninger Dorpen help haar leden gratis bij de teruggaaf van energiebelasting. Het 

is daarom niet nodig dit uit te besteden aan bureaus die dit tegen betaling doen. 

Samen met Groninger Dorpen kan een buurt- of dorpshuis het prima zelf! Betaalt 

jullie buurt- of dorpshuis energiebelasting (via de rekening van de 

energieleverancier) en vragen jullie daar nog niet een deel van terug? Neem dan 

contact op met dorpshuisadviseur Pieter Knol (p.knol@groningerdorpen.nl of 050 

3062900). Hij bekijkt dan samen met jullie of het buurt- of dorpshuis voldoet aan de 

voorwaarden voor teruggaaf van de energiebelasting. 

Meer informatie over teruggaaf van de energiebelasting is te vinden op de 

Vraagbaak. 

Meer dan 100 buurt- en dorpshuizen 

kloppen aan bij het meldpunt stijging 

energielasten 

De afgelopen maanden hebben ruim 100 buurt- en 

dorpshuizen aangeklopt bij het meldpunt ‘Stijging 

Energielasten’ op de website www.dorpshuizen.nl. 

Het meldpunt is ingesteld nadat er bij verschillende 

provinciale koepels alarmerende signalen 

binnenkwamen van buurt- en dorpshuizen die 

honderden tot soms duizenden euro’s meer per 

maand kwijt zijn aan energie. Dit probleem raakt 

zowel groot als klein. 

Lees meer in het nieuwsbericht op Dorpshuizen.nl. 

Wat voor buurt- of dorpshuis willen we zijn? 

De Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) heeft in 2019 een brochure 

uitgebracht die buurt- en dorpshuizen kan helpen bij het bepalen van de positie in 

een veranderende wereld. Ook wanneer je bezig gaat met verduurzaming van je 

accommodatie is het belangrijk de vraag te stellen: “wat voor buurt- of dorpshuis 

willen we zijn?”. De brochure onderscheidt 4 verschillende types dorpshuizen. De 

brochure is te downloaden op de website van de LVKK. 

mailto:p.knol@groningerdorpen.nl
http://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/energiebelasting/
http://www.dorpshuizen.nl/
https://www.dorpshuizen.nl/ruim-100-buurt-en-dorpshuizen-kloppen-aan-bij-het-meldpunt-stijging-energielasten/
https://www.lvkk.nl/
https://www.lvkk.nl/publicaties/details/news/wat-voor-een-dorpshuis-willen-we-zijn/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2369e45545bcac7b2ff50aa0ee3d5411
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Startsubsidie Lokale Energie 

Op het gebied van duurzame energie voert Groninger Dorpen ook de startsubsidie 

lokale energie uit. Dit is een regeling ter stimulering van lokale energiecoöperaties. 

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen (of een 

bewonersgroep die van plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal 6.000 

euro aanvragen om de opstartkosten te kunnen betalen. Ook de kosten van het voor 

de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor 

subsidie in aanmerking. Daaronder valt dus ook een collectief zonnedak op het 

dorpshuis. Dit moet dan wel het eerste energieproject zijn van een nieuwe 

energiecoöperatie. Meer informatie is te vinden via 

www.startsubsidielokaleenergie.nl.  

 

 

Contact 

Iwan Hoving (i.r.hoving@provinciegroningen.nl, 06-24922651) 

Pieter Knol (p.knol@groningerdorpen.nl, 050-3062900) 

Sjouke Bakker (s.bakker@groningerdorpen.nl, 050-3062900) 
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