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De verbetering en verduurzaming van uw
onderwijshuisvesting

Geacht schoolbestuur,
Gemeenten, schoolbesturen en het Rijk staan voor een grote opgave om de
kwaliteit van de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.
Want de kwaliteit van veel schoolgebouwen laat nog te wensen over, bijvoorbeeld
als het gaat om binnenklimaat of functionaliteit. Daarnaast is in het
Klimaatakkoord afgesproken dat in Nederland in 2030 minder CO2 wordt
uitgestoten vergeleken met het jaar 1990. De doelstelling is om de uitstoot met
49% terug te dringen en alle mogelijkheden worden daarvoor onderzocht. Dat
kan voor een individueel schoolgebouw ingewikkeld lijken, maar door de opgave
gezamenlijk en integraal aan te pakken, kunnen we tegen dezelfde kosten het
binnenklimaat verbeteren, het energieverbruik verlagen en het leerrendement van
de kinderen verhogen. In deze brief informeren we u wat u zelf kunt doen en hoe
u daarbij geholpen kunt worden.
De belangrijkste eerste stap is om inzicht te hebben in de kwaliteit van uw
schoolgebouwen en samen met uw gemeente plannen te ontwikkelen voor de
lange termijn. Afspraken hierover kunnen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP)
van uw gemeente worden vastgelegd.
Wat binnen uw gemeente het plan is met uw gebouwen over 5, 10 of 25 jaar,
heeft uiteraard veel invloed op uw keuzes met betrekking tot het onderhoud of
energiebesparing. U kunt zelf beginnen door het maken van een strategisch
huisvestingsplan, zodat u uw huisvestingsstaat en –behoefte scherp heeft.
Voor schoolbesturen die op korte termijn al met verduurzaming aan de slag
willen, is vanuit het Rijk al veel in het werk gesteld om u als schoolbestuur te
helpen:
Het Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk
Vastgoed gaat u komende jaren helpen bij de verdere verbetering en
verduurzaming van schoolgebouwen. Ruimte-OK neemt binnen dit
platform de ondersteuning van schoolbesturen voor zijn rekening, en is
tevens betrokken bij onderstaande programma’s.
De green deal scholen is inmiddels afgerond, maar alle opgedane kennis
en ervaring met verduurzaming van scholen is gebundeld op deze centrale
website.
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Het programma scholen besparen energie loopt tot en met 2020 en
ondersteunt u actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige
maatregelen om energie te besparen.
In het innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen leren
gemeenten en schoolbesturen van 11 pilots hoe een bestaand
schoolgebouw succesvol van het aardgas af kan worden gehaald, hoe het
binnenklimaat kan worden verbeterd en de energierekening omlaag kan.
De kennis en ervaring die bij de 11 pilots wordt opgedaan, wordt breed
gedeeld via de website van het innovatieprogramma.
Daarnaast is er de scholen energiebespaarlening. Schoolbesturen kunnen
hier geld lenen voor enkele maatregelen, zoals dakisolatie en
zonnepanelen.

Kenmerk
2019-0000532275

Vanaf nu ondersteunen we als Rijk ook de Schooldakrevolutie, die vandaag
landelijk is gelanceerd. Geschikte, maar nog lege schooldaken in Nederland
kunnen worden benut om zonnestroom voor de eigen school op te wekken. Als
kabinet dragen we dit initiatief een warm hart toe. Kijkt u eens op hun website
om te zien wat zij voor u zouden kunnen doen. Zeker bij energiebesparing zijn er
maatregelen die zichzelf terugverdienen.
Hoogachtend,
mede namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

Pagina 2 van 2

