Vragen en antwoorden bij het webinar ‘Succesvolle samenwerking tussen gemeenten
en schoolbesturen.’

Ruimte-OK en het programma Scholen op Koers naar 2030
Wat hoort er precies in het IHP (Integraal Huisvestingsplan) en het MJOP (Meerjaren Onderhoudsplan) en waar horen
jullie in de praktijk wel eens onduidelijkheden over?
Antwoord door Ruimte-OK:
Wat wij wel zien is dat het niet vanzelfsprekend dat schoolbesturen hun MJOP delen met gemeenten. Zo zijn gemeenten
vaak ook niet op de hoogte van de daadwerkelijke kwaliteit van een schoolgebouw of zaken waar een schoolbestuur
misschien wel tegenaan loopt. Het IHP moet straks wettelijk een doorkijk voor 16 jaar geven en dat heeft heel veel
raakvlakken met het MJOP van het schoolbestuur zelf. Als we het hebben over succesvolle samenwerking tussen
gemeenten en schoolbesturen zijn het IHP en het MJOP zaken waar je samen gesprekken moet aangaan om het meest
optimale resultaat te bereiken.

Wat is ongeveer de doorlooptijd voor het opstellen van een DIHP (Duurzaam Integraal Huisvestingsplan)?
Antwoord door Ruimte-OK:
Dit verschilt van gemeente tot gemeente. Soms kan dit proces in ongeveer een jaar afgerond worden maar soms zien
we ook processen die twee tot drie jaar duren. Ook is het afhankelijk van de startsituatie, indien er reeds een IHP is zal
doorontwikkeling daarvan vaak sneller gaan dan het proces om tot een geheel nieuw IHP te komen.

Hoe gaat ENG zich verhouden tot een vergroting van de energievraag van niet gebouwgebonden energie slurpers?
Dus eigenlijk waarom niet naar nul op de meter of zelfvoorzienend?
Antwoord door Ruimte-OK:
Nul op de meter gaat een stap verder dan energie neutraal en zelfvoorzienend gaat weer een stap verder. Dit is het
ambitieniveau welke in het IHP vastgesteld kan worden. Ons advies is altijd om deze energieprestatie scenario's door te
laten rekenen zodat een afgewogen besluit kan worden genomen. Ook is het belangrijk om samen met gemeente een
langetermijnvisie in het IHP te maken, waarbij bijv. ook gekeken wordt naar de warmtetransitie plannen en wijkplannen
van de gemeente . Op basis daarvan weet je ook waar je naar toe kan of moet werken.

Gemeente Utrecht en Zutphen, hoe stimuleren zij scholen en schoolbesturen om te
verduurzamen?
Hoe groot is in Utrecht de bijdrage die aan scholen wordt gevraagd?
Antwoord door Wilco Meenhorst:
Dat verschilt wel per project. Wij vragen de bouwheer en zijn adviseurs om een raming te maken. Nu staat in onze
verordening dat de ingreep om energie neutraal te worden binnen 20 jaar terugverdiend moet worden. Dat is de regel
die we daarvoor gebruiken, wat in die periode niet terugbetaald kan worden zou de gemeente kunnen bijleggen, daar
hebben we natuurlijk wel en plafond voor. Gelukkig zijn we daar nog niet bij in de buurt gekomen.

