
Dorps- en buurthuizen in de  
problemen door gestegen energielasten
Dorps- en buurthuizen komen in grote problemen door de torenhoge energietarieven. De LVKK, het platform Dorpshuizen.nl 
en LSA bewoners inventariseerden via een enquête onder dorps- en buurthuizen hoe groot het probleem is. In Nederland 
zijn naar schatting 2.250 dorps- en buurthuizen. Ruim 500 dorps- en buurthuizen vulden de enquête in.  

www.lvkk.nl 

Iedereen werkt aan energiebesparing
Uit de reacties blijkt dat veel dorps- en buurthuizen er van alles aan doen om de stijgende energielas-
ten op te vangen. Dorps- en buurthuizen berekenen bijvoorbeeld een speciale energietoeslag door 
aan bepaalde gebruikers. Andere verhogen de consumptieprijzen of sluiten in de winter. Ook schuiven 
dorps- en buurthuizen met activiteiten zodat deze achter elkaar plaats vinden (en er niet op verschillen-
de dagdelen of dagen verwarmd hoeft te worden). Niet alle dorps- en buurthuizen hebben te maken 
met nieuwe energiecontracten. Sommige hebben nog een vast contract dat doorloopt. Er zijn er ook die 
al eerder verduurzaamden, bijvoorbeeld door het installeren van een warmtepomp of zonnepanelen.

Hoe proberen jullie de gestegen enegielasten op te vangen? 

Nog geen hulp van gemeenten
Slechts weinig dorps- en buurthuizen krijgen ondersteuning van de 
gemeente om de gestegen energielasten het hoofd te bieden. 

Krijgt uw dorps- of buurthuis op enige wijze hulp van uw gemeente 
om de sterk gestegen energielasten het hoofd te kunnen bieden?

Prijsstijging
September 2021  gemiddeld € 1.090
September 2022  gemiddeld € 2.319 
 
Dit is inclusief de btw-verlaging van 21% naar 9% per 1 juli 2022.
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Financiële problemen
71,6% van de respondenten komt in de financiële  
problemen door de gestegen energielasten. 

Komt uw dorps-  
of buurthuis in  
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problemen door  
de gestegen  
enegielasten?
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