Advies en
ondersteuning
bij verduurzamen
Ledverlichting en sensoren plaatsen, leidingen isoleren en de verwarmingsketel vervangen.
Ben jij eigenaar van maatschappelijk vastgoed en weet je precies wat je moet doen om je
gebouw(en) te verduurzamen? Dan heb je onze hulp waarschijnlijk niet nodig.
Weet je niet precies waar en hoe je moet beginnen? Of vind je het toch wel prettig als een
deskundige met je meekijkt naar de plannen en de mogelijkheden om deze te financieren?
Het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van de provincie Overijssel helpt
eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed met verduurzamen.

Het aanbod

Voor wie?

Een deskundig team van

Het ontzorgingsprogramma is speciaal voor eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed,

duurzaamheidscoaches en

omdat bij deze doelgroep vaak de kennis en capaciteit ontbreekt die nodig is om te

projectfacilitatoren staat klaar om

verduurzamen. Onderstaande organisaties komen in aanmerking.

eigenaren bij te staan met advies en
ondersteuning. Ze helpen onder andere
bij:
- het inzichtelijk maken van de te nemen
stappen;
- het opstellen van een plan van aanpak;
- de financieringsmogelijkheden;
- het vinden van een uitvoerende partij.
De duurzaamheidscoaches brengen de
mogelijkheden voor verduurzamen in

Doelgroep

Maximum aan eigendom

1. Kleine gemeenten		

< 25.000 inwoners

2. Gemeentelijke sportbedrijven

< 20 gebouwen

3. Schoolbesturen PO		

< 10 gebouwen

4. Schoolbesturen VO		

< 5 gebouwen

5. Aanbieders langdurige zorg

< 10 gebouwen

6. Culturele instellingen (ANBI)

< 10 gebouwen

7. Organisaties ter exploitatie en

< 10 gebouwen

beheer van gemeenschapshuizen,
wijkcentra etc.

kaart met een energiescan. Het budget
voor het nemen van de maatregelen die

Bekijk de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het ontzorgingsprogramma op onze

volgen uit de scan valt niet binnen het

website: www.nieuweenergieoverijssel.nl/ontzorgingsprogramma.

programma. Er zijn wel aantrekkelijke
financieringsvormen. Dit en meer komt
aan bod als je verder de diepte in gaat
met de projectfacilitatoren. Zij kijken ook
naar vraagbundeling. Het samenvoegen
van voorgenomen maatregelen bij
verschillende eigenaren kan het
makkelijker maken om (aantrekkelijke)
financiering te krijgen.

www.nieuweenergieoverijssel.nl/ontzorgingsprogramma

versnellen door te verbinden

ontzorgingsprogramma@overijssel.nl.

Kun jij onze hulp
gebruiken?
Neem contact op!
In de Nederlandse Klimaatwet staat
dat in 2050 alle gebouwen nagenoeg
energieneutraal moeten zijn, ook
maatschappelijk vastgoed. Kun jij
expertise en capaciteit gebruiken om
je gebouw(en) efficiënt en effectief te
verduurzamen? Wij helpen je graag.

Voor meer
informatie
kijk op:

www.nieuweenergieoverijssel.nl/
ontzorgingsprogramma
Of neem contact op via
ontzorgingsprogramma@overijssel.nl.

