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Onderwerp: verduurzaming en binnenklimaat van schoolgebouwen
Specifiek voor schoolbesturen in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs zijn er door BZK
en OCW, als het gaat om de verduurzaming van schoolgebouwen, tal van ondersteunende initiatieven
ontwikkeld zoals de ‘Green Deal Scholen’, het programma ‘Scholen Besparen Energie’ en het
innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse basisscholen’. Ook de Scholen Energiebespaarlening (een
duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden) is een middel om het doel, een duurzamere school,
te halen.
Ede kent zo’n 60 schoolgebouwen. De gemiddelde leeftijd van de gebouwen in het Primair Onderwijs
en Voortgezet Speciaal Onderwijs is circa 38 jaar. In het Voorgezet Onderwijs is sprake van een
gemiddelde leeftijd van circa 22 jaar.
Scholen die voor vernieuwbouw in aanmerking komen, worden BENG (Bijna Energie Neutrale
Gebouwen) gebouwd. In het Strategisch Huisvestingsplan is een lijst met scholen opgenomen die voor
renovatie en vernieuwbouw in aanmerking komen. Dit loopt door tot het jaar 2040.
Wat de SGP betreft moeten we niet wachten met het verduurzamen van een schoolgebouw totdat
deze gerenoveerd of vernieuwd wordt. Daarom de volgende vragen:
1. Heeft het college inzichtelijk welke duurzaamheidsinspanningen ieder schoolbestuur, voor de
onder hen ressorterende schoolgebouwen, ingang gezet hebben en nog in gang gaan zetten?
In het Strategisch Huisvestingsplan van januari 2018 schrijft het college: ’Het is met de middelen die
de schoolbesturen ontvangen echter niet mogelijk gebouwen te laten voldoen aan de huidige eisen
van functionaliteit, klimaat en duurzaamheid.'
2. In hoeverre maken scholen op dit moment gebruik van de gemeentelijke duurzaamheidslening
en/of andere leningen die door BZK en OCW zijn ontwikkeld, zoals hierboven genoemd?
3. Indien scholen nog geen gebruik maken van deze leningen, wil het college het gebruik hiervan
stimuleren?

4. Als scholen middelen te kort komen om verduurzaming van de schoolgebouwen te realiseren,
ziet het college het dan als haar taak om scholen financieel bij te springen?
5. Wil het college in het eerst volgende Onderwijs Huisvestingsplan de staat van de
verduurzaming van schoolgebouwen opnemen?

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan. Dat plan moet in 2021 klaar zijn. In het warmteplan staat
onder meer hoe woningen van het aardgas af komen en in welke wijken en buurten er kansen liggen
om voor 2030 van het gas af te zijn.
6. Scholen maken deel uit van zo’n wijk die van het gas af moeten. De warmtevraag van scholen
moet dus bekend zijn. In hoeverre heeft het college hier rekening mee gehouden en heeft het
college deze warmtevraag van scholen al inzichtelijk gemaakt? Zo niet, wanneer wordt dit wel
inzichtelijk?
Schoolgebouwen kunnen tegenwoordig zo goed geïsoleerd worden, dat de luchtkwaliteit in de school
ernstig verslechtert. Een slecht binnenklimaat in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid,
leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Het nemen van de juiste
maatregelen, vraagt dus altijd om een zorgvuldige afweging tussen CO2-reductie en een
kwaliteitsimpuls. De gemeenteraad van Ede heeft een aantal jaren geleden niet voor niets aandacht
voor het thema frisse scholen gevraagd.
7. In het bestuursakkoord 2018-2022 van de college dragende partijen staat dat deze partijen
schoolbesturen willen ondersteunen om te komen tot een goed binnenklimaat. Kan het
college aangeven wat zij tot op heden met deze wens heeft gedaan?
8. Kan het college aangeven of ieder schoolgebouw in Ede inmiddels qua binnenklimaat een
‘frisse school’ is?

