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Groningen, 21 november 2022 

 

Betreft: Schriftelijke vragen hoge energiekosten dorpshuizen en ander maatschappelijk vastgoed. 

 

Geacht College, 

 

In maart 2022 stelde onze fractie schriftelijke vragen over het voortbestaan van dorps- en 

buurthuizen. We hebben ons destijds onder andere afgevraagd of deze gebouwen wel voldoende 

konden verduurzamen. Vanwege een geslonken buffer na corona en de toen al oplopende 

energiekosten was de financiële rek er al behoorlijk uit. U weet ook dat na maart de energieprijzen 

disproportioneel gestegen zijn. U heeft de afgelopen week de berichten in de media kunnen lezen 

over de financiële problemen die daardoor ontstaan zijn of nog zullen ontstaan.  

In de resultaten van de ‘Enquête energiestress buurt- en dorpshuizen provincie Groningen’ kunt u 

lezen dat 76% van de 86 respondenten in de problemen komen vanwege de gestegen energielasten. 

Het gemiddelde maandbedrag is gestegen van € 945 naar € 1681 per maand. 92% van de 

respondenten ontvangt geen hulp van de gemeente om deze kosten te kunnen voldoen.  

Vandaag werd bekend dat er vanuit Den Haag extra geld gaat naar scholen en zwembaden. De 

dorps- en buurthuizen lijken weer buiten de boot te vallen.    

 

Daarom stel ik de volgende vragen namens onze fractie: 

 

1. Bent u bekend met de situatie waarin buurt- en dorpshuizen en ander maatschappelijk vastgoed 

zich momenteel bevinden vanwege de hoge energieprijzen? 

 

2. Bent u met de fractie van de ChristenUnie van mening dat dorps- en buurthuizen en ander 

maatschappelijk vastgoed, zoals een dorpswinkel, van onmisbare waarde zijn voor de onderlinge 

verbinding? De voorgaande situatie zet de leefbaarheid op het platteland en in de stad onder druk. 

Wat vindt u hiervan? 

 

3. Wat kunt u doen om samen met de gemeenten deze situatie te verbeteren? De gemeenten hebben 

hun handen vol aan het ondersteunen van particulieren in deze energiecrisis. Zou op dit punt de 

provincie niet juist nu een helpende hand moeten bieden door concrete steun te geven? 

 

4. In de schriftelijke vragen die we in maart 2022 stelden vroegen we ook naar de mogelijkheden 

om de verduurzaming van dit vastgoed te versnellen. U verwees onder andere naar de landelijke 

subsidieregeling Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed die in het najaar beschikbaar zou komen. 



Bent u bekend met het feit dat de subsidie momenteel al overschreven is en dat de bedragen vooral 

naar overheidsgebouwen gaan? De dorps- en buurthuizen moeten wachten op een eventuele 

volgende ronde. Wat kunt u doen om dit probleem te adresseren bij de subsidieverlener? 

 

5. De genoemde problemen spelen ook in andere provincies. Wat heeft het college gedaan om dit in 

IPO-verband aan te kaarten bij de minister? En mocht dat nog niet gebeurd zijn, wil het college daar 

dan toe oproepen?  

 

We zien uit naar de beantwoording van onze vragen. 

 

Hartelijke groet, namens de fractie van de ChristenUnie, 

Margriet Donker-van der Vinne 

 

 


