
Nadere regeling eenmalige energiecompensatie 

maatschappelijk vastgoed voor de winter van 2022/2023. 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal; 

gelet op de Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017; 

besluit vast te stellen de Nadere regeling eenmalige energiecompensatie maatschappelijk 

vastgoed voor de winter van 2022/2023.  

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en 

Dal 2017 

b. Energiecompensatie: een gedeeltelijke compensatie in geld voor de hoge 

energierekening bij accommodatiebeheerders van maatschappelijk vastgoed over 

de periode 1 november 2022 tot 1 november 2023. 

c. Accommodatiebeheerder maatschappelijk vastgoed: vereniging of stichting die 

het beheer heeft over een sportaccommodatie, gemeentelijke cultuurinstelling 

(niet rijks gesubsidieerd), dorpshuis of kulturhus met uitzondering voor het 

onderwijsdeel in de gemeente Berg en Dal. Commerciële organisaties of 

organisaties die niet door de gemeente worden gesubsidieerd of met 

gemeentelijke middelen tot stand zijn gebracht zijn uitgesloten.   

d. Energietarieven: het gedifferentieerde tarief inclusief BTW dat geldt voor het 

bijbehorende verbruik. Leveringskosten zijn uitgesloten.  

e. Energiekosten: de kosten per jaar voor gas en elektriciteit die moeten worden 

gemaakt voor de accommodatie genoemd onder c. Leveringskosten zijn 

uitgesloten.  

f. Kleinverbruiker; Er is sprake van een kleinverbruikersaansluiting van 

elektriciteit er sprake is van een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 

3x80 Ampère. Een G25-gasaansluiting met een capaciteit tot en met 40 m3 per 

uur valt ook onder kleinverbruik.  

g. grootverbruiker; Bij een grootverbruikersaansluiting is de elektriciteitsaansluiting 

groter dan 3 x 80 ampère. Een gasaansluiting met een totale maximale capaciteit 

van groter dan 40 m3 per uur valt ook onder grootverbruik. 

h. Tarieven energieplafond; We hanteren als energieplafond € 0,40 per kwh 

elektriciteit en € 1,45 voor een m3 gas inclusief btw. 

2. Voor zover begrippen niet in deze regeling zijn gedefinieerd hebben ze dezelfde 

betekenis als in de Algemene subsidieverordening. 

 

Artikel 2. Toepassingsbereik 
Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door 

burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde kosten. 

 

Artikel 3. De wijze van berekenen van de energiecompensatie 
1. Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt voor een energiecompensatie over de 

periode 1 november 2022 tot 1 november 2023 voor elektra en gas.  



2. De compensatie voor elektriciteit wordt als volgt berekend waarbij het volgende 

onderscheid kan worden gemaakt: 

a. kleinverbruikers voor energie tot en met 3 x 80 ampère: het energieverbruik 2019 – 

de drempel van 2.900 kwh x (het te betalen tarief voor 2023 gedifferentieerd naar 

verbruik inclusief BTW – de prijs voor het energieplafond) x 80%; 

b. grootverbruikers boven de 3 x 80 ampère vallend onder de TEK regeling: 

energieverbruik 2019 x (het te betalen tarief voor 2023 gedifferentieerd naar verbruik 

– het energieplafond incl. BTW genoemd in de TEK regeling) x 30 %; 

3. De eenmalige compensatie voor gas wordt als volgt berekend: 

Gasverbruik 2019 – energieplafond 1200 m2 gas x (het te betalen tarief voor 2023 

gedifferentieerd naar verbruik incl. btw – prijs voor energieplafond).  

4. Voor de accommodatiebeheerder maatschappelijk vastgoed die niet onder 2 a of b of 3 

valt en ook geen gebruik kan maken van het noodfonds sportverenigingen voor 

energiecompensatie geldt de volgende berekening: 

energieverbruik 2019 x (het te betalen tarief voor 2023 gedifferentieerd naar verbruik 

– het energieplafond) x 80%. 

5. Het energieverbruik genoemd in lid 1 wordt verminderd met de zelf opgewekte energie. 

6. Indien er duurzaamheidsmaatregelen of andere grote wijzigingen aan de accommodatie 

hebben plaatsgevonden in of na 2019 wordt het energieverbruik voor gas en elektriciteit 

gecorrigeerd naar de laatst beschikbare afrekening van de energiemaatschappij.  

7. De verkregen energiecompensatie van € 190 in november en december 2022 voor 

kleinverbruikers wordt in mindering gebracht. 

Artikel 4. Nadere voorwaarden 
1. Een vereniging of stichting komt eenmalig in aanmerking voor een energiesubsidie indien 

deze valt onder de definitie zoals genoemd in artikel 1, lid 1 sub c.   

2. Een accommodatiebeheerder kan slechts éénmaal voor energiecompensatie in 

aanmerking komen.  

3. Een aanvraag dient op basis van een volledig en naar waarheid ingevuld 

aanvraagformulier voor 15 maart 2023 te zijn ontvangen.  

Artikel 5. Subsidieplafond 
Er geldt een subsidieplafond voor energiecompensatie van € 600.000,- 

Artikel 6. Wijze van verdeling 
Voor zover het totaal van de toe te kennen subsidies het subsidieplafond overschrijdt, gelden 

de volgende verdeelregels: 

1. Subsidies die voor 15 maart 2023 zijn ontvangen worden meegenomen voor de 

bepaling van het subsidieplafond.  

2. De overschrijding van het subsidieplafond wordt gelijkelijk en in verhouding tot de 

aangevraagde compensatie verminderd over de aanvragers. 

3. Aanvragen die na 15 maart 2023 worden ontvangen worden niet meer in behandeling 

genomen. 

 

Artikel 7. Slotbepalingen 
1. Deze nadere regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking  

2. Deze nadere regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling eenmalige 

energiecompensatie voor de winter van 2022/2023’’ 

3. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Berg en Dal in zijn vergadering van dinsdag 10 januari 2023 



De secretaris, De burgemeester, 

E.W.J. van der Velde mr. M. Slinkman 

 

  



TOELICHTING Nadere regeling eenmalige energiecompensatie voor de winter van 

2022/2023 

Wie kan subsidie aanvragen? 

Organisaties die rechtspersoonlijkheid hebben en maatschappelijk vastgoed beheren in de 

vorm van een sportaccommodatie, cultuuraccommodatie, dorpshuis of kulturhus kunnen 

subsidie aanvragen. Commerciële organisaties (zoals fitnessscholen) zijn uitgesloten 

evenals scholen en door het rijk gesubsidieerde instellingen.  

Deze subsidie is bedoeld om een bijdrage te leveren in de hoge energiekosten voor gas en 

elektriciteit voor de winter van 2022/2023. Energiekosten boven het drempelbedrag voor 

kleine huishoudens en de drempelbedragen genoemd in de TEK regeling worden voor een 

bepaald percentage vergoed. (€ 0,40 per kwh elektriciteit en € 1,45 voor een m3 gas 

inclusief btw).  

Zelf opgewekte energie wordt in mindering gebracht op het energieverbruik en komt niet in 

aanmerking voor compensatie.  

Het tarief is afhankelijk van de mate van verbruik. De tarieven voor elektriciteitsverbruik 

worden lager naarmate er meer van wordt verbruikt.  

Het tarief voor 2023 van de eigen energiemaatschappij is leidend. Als er een vast contract is 

dan zijn de tarieven in het vaste contract maatgevend. Uitgangspunt is het energieverbruik 

voor 2019. Tenzij maatregelen op het gebied van duurzaamheid of een totaal andere 

gebouwelijke situatie het energieverbruik substantieel laten afwijken. Dan wordt deze 

gecorrigeerd naar de laatst bekende eindrekening voor energieverbruik.  

De bewijsstukken voor energieverbruik moeten worden toegevoegd.  

Hoe vraagt u subsidie aan? 

Het betreft een eenmalige subsidie. U kunt deze subsidie aanvragen voor 15 maart 2023. 

Aanvragen die na deze datum worden ontvangen worden niet meer in behandeling 

genomen.   

Om subsidie aan te vragen gebruikt u het aanvraagformulier. U vindt het formulier op 

www.bergendal.nl. U ontvangt binnen 4 weken nadat de aanvraag bij de gemeente is 

ontvangen een reactie.  

Wat gebeurt er als het subsidieplafond is bereikt? 

Er is een subsidieplafond door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.  

Het totale subsidiebedrag voor de regeling moet binnen dit plafond vallen. Aanvragen die 

voor of op 15 maart 2023 zijn ontvangen worden daarbij meegenomen. Overschrijding van 

het subsidieplafond wordt naar evenredigheid verminderd op de aanvragen voor 

energiecompensatie.  

Hoe moet u de subsidie verantwoorden? 

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat u geen verantwoording hoeft af te  

leggen over wat u met de subsidie gedaan heeft. De gemeente kan wel achteraf 

steekproefsgewijs een inhoudelijke en financiële controle uitvoeren.  

Meer informatie? 



In de Algemene subsidieverordening en de toelichting daarop vindt u meer informatie over 

de subsidieverlening door de gemeente Berg en Dal.  

U kunt ook contact opnemen met de gemeente Berg en Dal. Belt u daarvoor met de afdeling 

Maatschappelijke Ondersteuning op nummer 14024 
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