CO2-neutraal in 2050

Ontzorgingsprogramma
verduurzamen klein
maatschappelijk vastgoed
Advies & Ondersteuning bij verduurzaming
Bent u een kleine gemeente, een

door hun gebouwen te ver

schoolbestuur of een kleine zorg-,

duurzamen. Dat kan soms een

cultuur-of welzijnsorganisatie én

uitdaging zijn, waar begin je

eigenaar van klein maatschappelijk

en hoe pak je het aan? Met het

vastgoed? En kunt u expertise

Ontzorgingsprogramma helpt de

en capaciteit gebruiken om uw

provincie Flevoland u op weg naar

vastgoed te verduurzamen? Met het

een duurzame toekomst.

Ontzorgingsprogramma verduurzamen
maatschappelijk vastgoed biedt
de provincie Flevoland u kosteloos
advies en ondersteuning om deze
verduurzaming te realiseren. Samen
staan we voor de opgave om minder
CO2 uit te stoten en het doel om in
2050 een CO2-neutrale provincie te
zijn. Eigenaren van maatschappelijk
vastgoed kunnen daaraan bijdragen

Het aanbod
Het programma helpt gebouweigenaren

Het aanbod bestaat uit:

van klein maatschappelijk vastgoed

•

Het inzichtelijk maken van mogelijke

met verduurzamen en biedt advies en

verduurzamingsmaatregelen en de

ondersteuning op maat.

te nemen stappen;

We ondersteunen u bij het maken

•

inzichtelijk wat er per gebouw gedaan

Het opstellen van een plan van
aanpak/routekaart;

van een plan van aanpak en maken
•

Het in kaart brengen van de

kan worden om te verduurzamen.

subsidie- en financierings

Vaak zijn er veel makkelijk uitvoerbare

mogelijkheden en het ondersteunen

verbeteringen die leiden tot een

bij het aanvragen daarvan;

energiebesparing en die niet direct
om een grote investering vragen. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld ledverlichting
en de inzet van tijdschakelaars. Bij
grotere technische maatregelen helpen
wij ook bij het zoeken naar financiering
en het vinden van de juiste partijen.

•

Het vinden van een geschikte
uitvoerende partij.

Voor wie?
Het Ontzorgingsprogramma is speciaal

nodig is om te verduurzamen en biedt

ontwikkeld voor eigenaren van klein

het programma ondersteuning. De

maatschappelijk vastgoed. Hen ontbreekt

onderstaande organisaties kunnen

het vaak aan kennis en capaciteit die

gebruik maken van het programma:

Doelgroep

Maximum aan eigendom

1. Kleine gemeenten

< 25.000 inwoners

2. Gemeentelijke sportbedrijven

< 20 gebouwen

3. Schoolbesturen Primair Onderwijs

< 10 gebouwen

4. Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs

< 5 gebouwen

5. Aanbieders langdurige zorg en eerstelijnszorg

< 10 gebouwen

6. Culturele instellingen (ANBI)

< 10 gebouwen

7. Organisaties ter exploitatie en beheer van gemeenschapshuizen, wijkcentra, dorpshuizen en buurthuizen

< 10 gebouwen

Kosten
Deelname aan het Ontzorging
programma is geheel kosteloos.
De kosten van eventueel uit te
voeren maatregelen vallen niet
binnen het programma. Wel helpen
wij u bij het in kaart brengen van
de financieringsmogelijkheden
en we kijken naar vraagbundeling
om het maken van keuzes te
vergemakkelijken.

Ondersteuning en advies
nodig? Meld u aan

Landelijke opgave,
regionale aanpak

Wilt u zich aanmelden voor het

Het Ontzorgingsprogramma draagt

Ontzorgingsprogramma of heeft u

bij aan het sneller verduurzamen

vragen? Neem dan contact met ons op

van maatschappelijk vastgoed.

via: ontzorgingvastgoed@flevoland.nl

Volgens het Klimaatakkoord
moeten in 2050 alle gebouwen

Kijk voor meer informatie op:
www.flevoland.nl/ontzorgingsprogramma

verduurzaamd zijn. Het ministerie
van Buitenlanse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BKZ) stelt
daarom €24 miljoen beschikbaar
om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te ondersteunen
in de verduurzamingsopgave. Het
ontzorgingsprogramma wordt
regionaal aangeboden. Iedere
provincie heeft de komende drie
jaar bijna €2 miljoen beschikbaar.
Provincie Flevoland ondersteunt
met deze bijdrage vastgoed
eigenaren bij het verduurzamen
van hun maatschappelijk
vastgoed.

Samen maken we Flevoland duurzamer

