
Energie, sterk gestegen kosten, tegemoetkoming, verduurzaming 
en besparingen.  
 
Informatie voor kerkbesturen d.d. 19 december 2022/ CIO-K.  
 
Bij de algemene politieke beschouwingen in september j.l. was er in de Tweede Kamer de 
nodige aandacht voor de sterk gestegen energiekosten van huishoudens, maar ook van 
maatschappelijke organisaties en religieuze instellingen. Voor deze organisaties werd meer 
duidelijkheid toegezegd in de najaarsnota. Deze verscheen eind november jl.  De bespreking 
van deze najaarsnota werd afgerond op woensdagavond 15 december jl. en duurde tot in de 
vroege uren van de donderdagmorgen.   
De uitkomsten van deze besprekingen en ingediende moties leiden tot de volgende 
conclusies:  
 

1. Kerkbesturen die voor hun (kerk)gebouwen een kleinverbruikersaansluiting hebben, 
vallen onder de regeling voor het prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat 
zij tot een bepaald verbruik niet meer betalen dan een maximale prijs: tot een verbruik 
van 1200 m3 gas betaalt u € 1,45 per m3 gas, tot 2900 kilowattuur (kWh) € 0,40 per 
kWh elektriciteit.  Dit betekent een korting op de energierekening. 

 
Zie voor meer informatie : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-
kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit 

 
2. Vanaf het voorjaar van 2023 krijgen gemeenten en provincies structureel extra middelen 

om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten.  Het 
kabinet stelt hiervoor in totaal zo’n 300 miljoen Euro beschikbaar.   Let wel: gemeenten 
en provincies kunnen voor het jaar 2023 zelf keuzes maken om lokaal aanvullende 
maatregelen te nemen waar dat nodig blijkt.  

Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-
kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit 
 
Het verdient aanbeveling om hierover navraag te doen bij uw gemeente of provincie.  
Hierbij kan vooral worden gedacht aan maatschappelijke en culturele activiteiten in uw 
kerkelijke gebouwen en aan diaconale activiteiten zoals warme huiskamers, maaltijden 
en inloop.  

 

3. Verduurzaming van kerkelijke gebouwen is en blijft belangrijk om aandacht aan te 
besteden.    

 
De Tweede Kamer nam op donderdag 15 december jl. een motie aan van de 
Kamerleden Grinwis (CU) en Bontebal (CDA).  Hierin wordt de regering opgeroepen zich 
in te zetten voor het vervroegd openstellen van de volgende tranche van de 
subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA).  Deze motie werd 
met een grote meerderheid aangenomen.  

 
Zie voor meer informatie over deze subsidieregeling (DUMAVA) 
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava. 

 
Ook bestaat er een Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed.  Deze regeling 
wordt door de provincies uitgevoerd en is bedoeld voor “kleine maatschappelijk 
vastgoedeigenaren”.  De precieze voorwaarden verschillen per provincie.    

 
Zie voor meer informatie – per provincie - 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-
vastgoed/ontzorgingsprogramma#provinciale-programma%E2%80%99s 
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4. Besparing van energie in kerkgebouwen. 

Het advies dat CIO-K hierover uitbracht op 12 oktober jl. (aan de landelijke 
kerkgenootschappen) is als bijlage nogmaals bij dit paper gevoegd).  – bijlage. 

 

5. Webinars 

 

Op 31 oktober en 2 november jl. organiseerde het project “Groene Kerken” een webinar 
over “quick wins” energiebesparing in kerken. Deze webinars zijn terug te vinden   
https://www.groenekerken.nl/webinars/. 

 

Op 7 december jl. organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een webinar 
over “verduurzaming van kerkgebouwen én nu energiebesparen”.    Wilt u deze 
terugkijken, dan treft u hier de opname. 

Op de website van deze Rijksdienst is meer informatie te vinden. Zie hiervoor 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/energiecrisis-en-erfgoed 
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