
In diverse provincies subsidie beschikbaar voor het onderzoek naar verduurzaming van 
kerkgebouwen 

Verduurzaming is een actueel en relevant aandachtsgebied bij de Provincies. Verschillende 
provincies hebben hun regelingen opengesteld voor kerkgebouwen. In onderstaand overzicht geven 
wij een actuele stand van zaken door m.b.t. de diverse regelingen die er in de provincies zijn. Niet 
elke provincie heeft kerkgebouwen als aparte doelgroep benoemd, dus als het niet specifiek is 
beschreven, kan een telefoontje naar de Provincie verhelderend zijn. Sommige kerkelijke gemeenten 
echter, hebben ook ander vastgoed dan kerken en kunnen daarmee mogelijk deelnemen in de 
regelingen die er zijn. Soms ook, is er een onderscheid gemaakt tussen monumentale en niet-
monumentale gebouwen. Kortom, elke provincie heeft wel een regeling, maar of eigenaren en 
beheerders er succesvol gebruik van kunnen maken, is niet op voorhand te zeggen. Bovendien kan 
de subsidiepot (van waaruit advies en ondersteuning bekostigd kan worden) snel leeg zijn.  

Heeft u ervaring met het aanvragen van een van onderstaande subsidies en wilt u deze ervaring met 
andere kerkrentmeesters delen? Geef het aan ons door (info@kerkrentmeester.nl), dan zullen wij 
op korte termijn zorgdragen voor een update en een weergave van ervaringen.  

Overzicht per provincie 

Zeeland – In de provincie Zeeland is er wel een regeling voor verduurzaming van maatschappelijk 
vastgoed, maar kerkelijke gebouwen vallen hier niet onder. De regeling is opengesteld voor o.a. 
stichtingen, verenigingen en buurthuizen met een publiek toegankelijk gebouw. Meer informatie: 
https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/klimop     

Zuid-Holland. In Zuid-Holland is er een regeling die voorziet in subsidie op advies voor 
verzuurzaming van religieuze instellingen, ook voor kerken dus. Kijk voor meer informatie op 
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2022/subsidieregeling-restauratie-
verruimd-agrarisch/   

Friesland – In Friesland wordt momenteel een pilot uitgevoerd m.b.t. advisering en coaching van 
eigenaren van maatschappelijk vastgoed met betrekking tot verduurzaming. Mogelijk kunnen 
kerkelijk gemeenten ook hieraan gaan deelnemen. Op deze webpagina is de informatie beschikbaar: 
https://www.fryslan.frl/klimop  

Gelderland – In Gelderland is er een regeling voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, kijk op: 
https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/ontzorgingsprogramma  

Overijssel – Proncie Overijssel heeft een programma waarin eigenaren van kerkgebouwen begeleid 
worden in hun duurzame ambities. De voorwaarden en andere informatie is te vinden op 
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/ontzorgingsprogramma-maatschappelijk-vastgoed/ . VKB 
Afdeling Overijssel – Flevoland zal in januari en februari informatieavonden organiseren over dit 
programma, in samenspraak met de Provincie Overijssel.  

In Noord-Brabant en Limburg zijn er regelingen voor maatschappelijk vastgoed, maar niet voor 
kerkelijke gebouwen. Meer informatie: https://www.brabant.nl/onderwerpen/energie/energie-en-
gebouwde-omgeving/ontzorgingsloket-maatschappelijk-vastgoed en 
https://www.limburg.nl/@6320/ontzorgingsprogramma/   

Groningen en Drenthe: Het voornemen van de provincies Groningen en Drenthe is om met Friesland 
samen te werken op het gebied van duurzaamheid van religieus erfgoed. Groningen heeft informatie 
op de website https://www.provinciegroningen.nl/projecten/verduurzamen-maatschappelijk-
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vastgoed/. De provincie Drenthe heeft momenteel alleen een regeling gericht op culturele 
organisaties, maar zal zich vanaf 1 januari 2023 ook richten op religieus vastgoed.   

Noord-Holland: Voor monumentaal erfgoed is er subsidie beschikbaar voor advies en ondersteuning 
m.b.t. verduurzaming. Op de website van de provincie Noord-Holland is meer info te vinden: 
https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Ontzorgingsprogramma_Verduurzaming_Maat
schappelijk_Vastgoed/Doelgroepen en https://www.noord-
holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/H/Herbestemming_restauratie_en
_verduurzaming_monumenten_Noord_Holland_subsidie#:~:text=De%20subsidie%20voor%20herbe
stemming%20en,lening%20door%20het%20Nationaal%20Restauratiefonds.  

Utrecht: in de province Utrecht is het Parelfonds actief om eigenaren van monumentale kerken te 
adviseren met betrekking tot duurzaamheid. Kijk op deze website voor meer informatie: 
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/subsidies-cultuur-en-
erfgoed#kerken.  
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