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Gemeente Utrecht

Onderwijshuisvesting voor de hele stad

48.000 Kinderen

170 Schoolgebouwen

74 Projecten

1 Verordening



Projecten 2020



Routekaart voor verduurzaming

• Relatief jonge gebouwen in Utrecht
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Nieuwe ontwikkelingen 
onderwijsbeleid Verouderde regels

Groei (en krimp) 
van de stad

Kindcentrum Haarzicht

Waarom een nieuwe verordening? 



Gemeente en schoolbesturen

• 26 werkgroepen: met huisvestingsadviseurs van schoolbesturen

• 7 stuurgroepen en 2 OOGO’s : met bestuurders van de schoolbesturen

Leerlingen, ouders en docenten

• Participatie activiteiten op 4 verschillende scholen

Samenwerken voor een nieuwe verordening



Proces: Verordening huisvesting scholen

Stap Focus Proces Vraagstukken

Stap 1 Onze visie - Ontwikkeling visie
- Wat vinden we belangrijk?

- Waar willen we naartoe?

Stap 2 Onze ambities

- Inventarisatie wensen

(51 verschillende wensen)

- In gesprek: wens naar advies

(8 thema’s)

- Hoe kunnen we een wens 

realiseren, zodat iedereen daar 

mee kan instemmen?

- Hoe maken we een wens 

betaalbaar en uitvoerbaar?

Stap 3 Onze spelregels
- Omzetten adviezen naar spelregels 

(Verordening en nadere regels)

- Hoe maken we begrijpelijke 

regels?

- Hoe zorgen we voor flexibele 

regels die meebewegen?



Onze visie: inhoud

Een passende school, nabij huis

K Keuze voor maatwerk

M
Passende maatschappelijke 

voorzieningen

Gezond stedelijk leven op school

G
Gezonde kinderen en bewegen 

stimuleren

V Veilig naar school

Efficiënte samenwerking

E
Efficiënt werken aan een 

gezamenlijke opgave

Duurzame schoolgebouwen

TF
Toekomstbestendige en flexibele 

schoolgebouwen

DF
Duurzaam gebruik van een 

schoolgebouw

ME
Duurzaam materiaalgebruik en 

duurzame energie

Link

Utrecht.nl

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/652ddceb-7bca-4546-867b-4410d56642a0


Onze visie: uitgangspunten

• Snel en adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen in de stad
Oplossingen die passen bij de vraagstukken in de stad

• Flexibele regels die meebewegen
Nieuwe beleidsontwikkelingen 

• Versterken samenwerking en partnerschap
Utrechts sturingsmodel

• Principes waar mogelijk, regels waar nodig
Principle-based, rule-based

• Begrijpelijke taal
Voor zo veel mogelijk mensen begrijpelijk



Onze duurzaamheidsambities

• Energieneutrale schoolgebouwen

• Klimaatadaptieve schoolgebouwen

• Renovatie (i.p.v. sloop-nieuwbouw)

• Groene schoolpleinen, ook bij 
middelbare scholen

Rietendakschool – Utrecht Natuurlijk.nl



Onze spelregels: verordening

• Bouwbesluit

• Bijna energieneutraal gebouw (BENG)

• Verordening huisvesting scholen: nadere regel voor 
duurzame en gezonde schoolgebouwen

• Inspanningsplicht klimaatadaptief bouwen

• Inspanningsplicht energieneutraal schoolgebouw (ENG): cofinanciering

• Nadere regel over speelplaatsen:

• Stimuleringsbudget voor het vergroenen van schoolpleinen

• Voorziening renovatie

• Hetzelfde budget als vervangende nieuwbouw



SO Fier

• SPO Utrecht

• Speciaal onderwijs

• 2950 m2

EVA architecten

https://www.archdaily.com/941588/so-fier-school-eva-architecten


SO Fier

Zonnepanelen en ENG

• Schoolbestuur (bouwheer) maakt business case 
en toetst haalbaarheid

• Gemeente geeft toestemming zonnepanelen 
(economisch claimrecht)

• Gemeente biedt lening voor zonnepanelen

• Gemeente maakt investeringen mogelijk voor 
ENG (subsidies/bij plussen onrendabele top)

EVA architecten

https://www.archdaily.com/941588/so-fier-school-eva-architecten


Meer informatie

• Adviesdocument

• Verordening huisvesting scholen

• Nadere regel over duurzame en gezonde schoolgebouwen

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/652ddceb-7bca-4546-867b-4410d56642a0
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht%20(Utr)/653537/CVDR653537_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=7_RBIY8XqzY

