
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 11 oktober 2022  
Ons kenmerk 41/5.5/2022001559  
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Ondersteuning dorps- en buurthuizen  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de ondersteuning van dorps- en buurthuizen in 
Drenthe bij het bestrijden van de energielasten. Deze accommodaties hebben als 
gevolg van de gestegen energieprijzen te kampen met grote exploitatieproblemen. 
Dit vormt een extra noodzaak om nog sneller te verduurzamen. Wij hebben be- 
sloten de dorps- en buurthuizen op korte termijn te ondersteunen met een bijdrage 
voor de energiekosten en/of verduurzamingsmaatregelen. 
 
De provincie onderschrijft de grote waarde van dorps- en buurthuizen voor de leef-
baarheid en sociale cohesie in dorpen en buurten in Drenthe. Hoewel de provincie 
niet primair verantwoordelijk is voor de ondersteuning van deze centra, maar hier 
wel betrokkenheid op voelt, willen wij hen opnieuw een financiële steun in de rug 
geven door alle dorps- en buurthuizen in Drenthe een bedrag van €1.000,-- toe te 
kennen. Wij doen deze bijdrage nu voor een tweede keer, waarmee wij zien dat 
deze behoefte er is. Wij gaan verkennen of weijhier structurele inzet op kunnen 
plegen, vanuit de portefeuilles leefbaarheid, erfgoed en verduurzaming van maat-
schappelijk vastgoed. 
 
Uitvoering geschiedt via de Drentse gemeenten. Per gemeente is in kaart gebracht 
hoeveel dorps- en buurthuizen er zijn. Iedere gemeente ontvangt door middel van 
een laagdrempelige regeling, zonder aanvullende inhoudelijke voorwaarden, het 
bedrag dat aansluit op het aantal dorps- en buurthuizen die zij in de gemeente 
huisvesten.  
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Het is vervolgens aan de gemeenten om de dorps- en buurthuizen de € 1.000,-- toe 
te kennen, door middel van een dito laagdrempelige regeling. Zo kunnen de dorps- 
en buurthuizen zelf bepalen hoe zij het bedrag inzetten. Voor een toelichting op 
het aantal dorps- en buurthuizen en de bedragen per gemeente, zie bijlage. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlage Overzicht dorps- en buurthuizen en bedragen per gemeente 
md/coll. 
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         Bijlage 1 
 
Gemeente:   aantal dorps- en buurthuizen: totaalbedrag per gemeente 
Aa en Hunze:  21 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 21.000,-- 
Assen:    9 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 9.000,-- 
Borger-Odoorn: 20 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 20.000,-- 
Coevorden:  23 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 23.000,-- 
De Wolden:  15 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 15.000,-- 
Emmen:  21 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 21.000,-- 
Hoogeveen:  19 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 19.000,-- 
Meppel:  11 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 11.000,-- 
Midden-Drenthe: 21 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 21.000,-- 
Noordenveld:  13 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 13.000,-- 
Tynaarlo:  16 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 16.000,-- 
Westerveld:  10 dorps-/buurthuizen  * € 1000,--  = € 10.000,-- 
 
Totaal:    199 dorps-/buurthuizen * € 1000,--  = € 199.000,-- 

 


