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Uw kenmerk

Geachte leden,

Graag informeren wij u over de gewijzigde maatregel
Uitvoeringsregeling Verduurzaming Culturele Instellingen ten behoeve
van de verduurzaming maatschappelijk vastgoed.
Bij de ontwikkeling van het Economisch Herstel- en
Duurzaamheidsfonds (EHDF, uitwerking motie 42) is bij het doel
Verduurzaming van de bebouwde omgeving, doelgroep Maatschappelijk
Vastgoed, voorzien in een regeling waarmee eigenaren van culturele
instellingen concrete maatregelen kunnen financieren voor
energiebesparing of energieopwekking. De regeling maakt onderdeel
uit van het pakket aan maatregelen voor de 1 e tranche van het EHDF
(brief 14941 35/14941 36) en werd 1 februari 2021 opengesteld tot 1
juli 2022.
De verwachting was dat daarmee voldoende tijd zou zijn om zowel
eigenaren te helpen die al plannen hadden gemaakt voor
verduurzaming, als anderen die met hulp van de
duurzaamheidscoaches van het door het Rijk gefinancierde
ontzorgingsprogramma, een traject tot verduurzaming zouden gaan
starten.

Het aantal aanvragen loopt echter wat achter bij de verwachtingen.

Verlenging termijn
De uitvoering van het ontzorgingsprogramma is pas goed op gang
gekomen na het tweede kwartaal 2021. Het blijkt dan ook, dat er meer
tijd nodig is voor culturele organisaties om een aanvraag te doen op
basis van de adviezen. Ook voor grotere culturele instellingen met
complexe verduurzamingsopgaven is meer voorbereidingstijd nodig,
onder meer door vertraging in de afgifte van de benodigde
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vergunningen en beschikbare uitvoerders. Een verlengde
aanvraagtermijn is daarvoor een oplossing.
Verruimen doelgroep

De huidige regeling voorziet in een ruime doelgroep die zowel eigenaar
als exploitant kan zijn van de culturele instelling maar is restrictief in de
‘soort’ culturele instelling. De duurzaamheidscoaches hebben erop
gewezen dat niet alle doelgroepen die zij ontzorgen in aanmerking
komen voor een subsidie uit de provinciale regeling. Bijvoorbeeld
omdat zij niet altijd lid (kunnen) zijn van een brancheorganisatie in het
specifieke vakgebied. Uit reacties uit het veld blijkt ook dat de eisen aan
de doelgroepen sommige instellingen uitsluiten die wel in aanmerking
zouden moeten komen gezien de activiteiten en doelstellingen van de
instelling. De doelgroepen zijn daarom uitgebreid in de gewijzigde
regeling.
De regeling is ook gewijzigd om goed aan te laten sluiten bij andere
provinciale regelingen zoals de herziene reguliere restauratieregeling
voor monumenteigenaren, de nieuwe regeling Verduurzaming dorps,buurthuizen en wijkcentra (EHDF) en op de te verwachten nieuwe
rijksregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn
er enkele technische correcties aangebracht.

Achtergrond
Bij ontzorgings-/begeleidingsprogramma's voor monumenten en de
culturele sector zien wij dat de conversie naar fysieke verduurzaming
laag ligt. Culturele instellingen zijn, ook als het geen monumenten
betreft, veelal gehuisvest in verouderde gebouwen waar nog nauwelijks
verduurzamingsmaatregelen genomen zijn. Er zijn specifieke
maatregelen nodig die passen bij de functie en kwaliteiten van het
gebouw. Theaters vragen immers een andere aanpak dan een
erfgoedmuseum. Dit alles vereist niet alleen specialistische kennis maar
vertraagt ook de daadwerkelijke verduurzaming.

De conversie kunnen we verhogen door naast het
ontzorgingsprogramma een regeling aan te blijven bieden om de
fysieke verduurzaming te stimuleren. Er komt een verlenging en
intensivering van het huidige ontzorgingsprogramma tot en met 2024,
daarmee is het passend om ook de regeling voor fysieke verduurzaming
te verlengen.
Openstelling

De gewijzigde regeling wordt opengesteld van 1 augustus 2022 tot en
met 31 december 2023 om daarmee zowel eigenaren te helpen die al
plannen hebben gemaakt voor verduurzaming als anderen die met
behulp van de duurzaamheidscoaches in 2022 en 2023 een traject tot
verduurzaming gaan starten. Middelen voor de regeling worden
beschikbaar gesteld uit het Economisch Herstel- en
Duurzaam heidsfonds.
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Naast deze regeling zal in 2022 en verder, ook de reguliere
uitvoeringsregeling Duurzaam Benutten Monumenten, die voorziet in
het doen van haalbaarheidsonderzoeken en het maken van
energiescans, bijdragen aan de realisatie verduurzaming van
maatschappelijk vastgoed.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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