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Artikel 42 vragen over verduur2aming scholen

Beste heer Luijkx, beste Rien,

In uw brief van 18 maart heeft u namens Burgerpartij Veldhoven vragen gesteld over 
de Schooldakrevolutie en de energiebespaarlening. Aanleiding is dat de regering 
schoolbesturen oproept actief gebruik te maken van regelingen voor energiebesparing, 
zoals isolatie en zonnepanelen voor hun gebouwen. De BurgerPartij Veldhoven zou 
graag zien dat de Veldhovens scholen zoveel en zo snel mogelijk aanhaken. De 
BurgerPartij Veldhoven wil daarom dat het college de mogelijkheden voor de 
'Schooldakrevolutie' onder de aandacht brengt bij de schoolbesturen. We gaan met 
deze brief in op uw vragen.

1. Is het college bekend met de Schooldakrevolutie?
Het college is bekend met de Schooldakrevolutie. In het Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs (IHP) dat uw raad onlangs als visie heeft vastgesteld, is op bladzijde 8 het 
volgende opgenomen: "De gemeente draagt 50oZo bij aan de kosten van de coach 
verbonden aan Schooldakrevolutie, een bedrag van 600,- euro per school." Deze 
coach is bedoeld om het proces van verduurzamíng soepel te laten verlopen en 
knelpunten voor de scholen uít te zoeken. De gemeente is nu betrokken bij plannen 
van Veldvest om twee scholen ín Veldhoven te voorzien van zonnepanelen, waarbij 
Schooldakrevolutie is ingeschakeld voor advies.

2. Is bij het college bekend hoeveel scholen, in de gemeente Veldhoven, gebruik 
maken van regelingen zoals de 'Scholen Energiebespaarlening'?

Bij het college is niet bekend hoeveel scholen gebruik maken van regelingen zoals de 
'Scholen Energiebespaarlening'.

3. Is het college bereid om de 'Scholen Energiebespaarlening' onder de aandacht te 
brengen bij de scholen in de gemeente?

Bij de voorbereiding van het IHP is met de scholen over duurzaamheidsmaatregelen 
gesproken, waaronder subsidies en leningen,
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4. Zijn er bij het college gevallen bekend waarin scholen gebruik wilden maken van 
deze en andere regelingen voor de financiering van bijvoorbeeld energiebesparing, 
dakisolatie of zonnepanelen, maar daarbij tegen knelpunten aanliepen waardoor ze 
er van af zagen ?

Bij het college zijn geen gevallen bekend waarin scholen gebruik wilden maken van de 
'Scholen Energiebespaarlening'of andere regelingen en de scholen daarbij tegen 
knelpunten aanliepen waardoor ze er van af zagen.

5. Zo ja, welke knelpunten waren dat en hoe zijn deze op te lossen?
Zoals bij vraag 4 aangegeven zijn wij niet bekend met knelpunten die opgelost 
moeten worden.

ü geeft in uw brief aan dat u graag zou zien dat de Veldhovens scholen zoveel en zo 
snel mogelijk aanhaken aan de bestaande regelingen. In het ĨHP zijn - naast de 
gedeeltelijke vergoeding van de genoemde coach - ook andere 
duurzaamheidsmaatregelen opgenomen, vaak als integraal onderdeel van andere te 
nemen maatregelen. De gemeenteraad heeft bíj de besluitvorming over het IHP een 
amendement aangenomen waarin de raad het college verzocht heeft opnieuw met de 
schoolbesturen in gesprek te gaan over temporisering van het IHP met het doel de 
druk op de begroting te verlichten. Mogelijk heeft deze temporisering ook effect op 
duurzaamheidsmaatregelen zoals voorgesteld in het IHP (eventueel ook maatregelen 
waarop de Energiebespaarlening van toepassing is).
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