
Technische vragen VVD inzake Verduurzamingsmaatregelen in het onderwijs 

 

Wij hebben begrepen dat er bij onderwijsinstellingen onduidelijkheid bestaat over de vraag bij wie 

de verantwoordelijkheid (en daarmee de kosten) ligt met betrekking tot te treffen 

verduurzamingsmaatregelen. Dit frustreert het begrotingsproces van deze instellingen. 

VRAGEN: 

1. Concreet is de vraag of dergelijke vragen dienen te worden beschouwd als investering en 

daarmee naar mijn mening voor rekening komen van de gemeente of als (groot) onderhoud, in 

welk geval ze ten laste zouden komen aan een door de onderwijsinstelling te vormen 

voorziening. 

 

ANTWOORD: 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van 

scholen. In plaats van vervangende nieuwbouw kan er ook worden gekozen voor levensduur 

verlengende renovatie. De gemeente ontvangt hiervoor middelen uit het gemeentefonds. Het 

schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de binnenkant, buitenonderhoud en 

aanpassingen en herstelonderhoud.  

 

Het is daarmee dus niet gesteld dat alle investeringen ten laste van de gemeente komen. De 

opdracht om te verduurzamen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Investeringen in duurzaamheid 

leiden over het algemeen tot lagere exploitatielasten voor het schoolbestuur, waardoor het voor een 

schoolbestuur financieel ook kan lonen om investeringen te doen. Een wettelijk voorwaarde die is 

gesteld aan exploitatiegerichte investering door een schoolbestuur is dat deze binnen 15 jaar terug 

te verdienen zijn.   

 

In het IHP is omgeschreven hoe wordt omgegaan met de duurzaamheidsmaatregelen ten aanzien 

van nieuwbouw, renovatie en handhaven/verduurzamen. In de bijlage treft u de afspraken uit het 

IHP aan per investeringstype.  

 

  



Bijlage – Afspraken ten aanzien van duurzaamheid in het IHP 

 

 

Duurzaamheid (IHP: paragraaf 1.6) 

Met het klimaatakkoord en vanuit Europese regelgeving wordt het verduurzamen van 

maatschappelijk vastgoed steeds belangrijker. Het vastgoed van schoolgebouwen valt 

ook onder deze categorie. Veelal zijn deze gebouwen gefinancierd met maatschappelijke 

middelen van overheidswege. Binnen het IHP worden deze gebouwen als 

overheidsgebouwen aangemerkt en duurzaamheidsambities geformuleerd.  

In de gemeente Veldhoven staat duurzaamheid gemeentebreed prominent op de agenda. 

Het streven is, in lijn met het klimaatakkoord, tot een CO2-reductie van 49% in 2030 ten 

opzichte van 1990 te komen. Daarnaast is het streven dat de gebouwen in 2050 95% 

CO2-reductie moeten hebben gerealiseerd. Daarnaast wordt vanuit de klimaattafels 

gewerkt aan landelijke routekaarten.  

 

Binnen het IHP wordt uitgegaan van:  

 Het realiseren van Energie Neutrale Gebouwen (ENG). Hierbij ligt de focus op de 

gebouwgebonden installaties en niet op het energiegebruik veroorzaakt door 

gebruikers (zoals smartboards, laden van ICT-apparatuur en keukenfaciliteiten). 

Voor nieuwbouw is ENG uitgangspunt. Wettelijk geldt voor nieuwe 

overheidsgebouwen dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 

2019 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De gemeente Veldhoven heeft als 

duurzaamheidsambitie ENG. Bij renovatie wordt de ambitie van BENG 

beargumenteerd benaderd tot het niveau dat te plegen investeringen in 

verhouding staan tot de opbrengsten.  

 Voor nieuwbouw geldt dat deze gasloos wordt gerealiseerd.  

 Bij de bestaande bouw wordt de verduurzamingslijn zoals beschreven in paragraaf 

1.7 gehanteerd in opmaat naar 2050 waarin een CO2-reductie van 95% 

gerealiseerd moet zijn.  

 

Nieuwbouw (IHP: paragraaf 1.7) 

De aangescherpte regelgeving vanuit Europa bepaalt dat vanaf 2020 alle nieuwbouw van 

overheidsgebouwen (inclusief scholen) in Nederland een Bijna Energieneutraal Gebouw 

(BENG) moet zijn. Bovenop de bestaande wetgeving om BENG te realiseren is de ambitie 

uitgesproken om bij nieuwbouw van schoolgebouwen te voldoen aan Energieneutrale 

Gebouwen (ENG). Verder is de ambitie aangevuld met het gasloos realiseren van 

nieuwbouw of een beredeneerde keuze te maken om voorbereidend te bouwen, waardoor 

een gebouw in de toekomst relatief eenvoudig gasloos kan worden. Er dienen wel 

zwaarwegende argumenten te zijn om niet direct gasloos te gaan bouwen. Voor het 

realiseren van nieuwbouw gelden de volgende uitgangspunten:  

 Het realiseren van de duurzaamheidsambitie is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen als mogelijke 

bouwheren.  

 De gemeente is in het verlengde van nieuwe regelgeving verantwoordelijk voor de 

bekostiging van de duurzaamheidsmaatregelen (niveau BENG).  

 De schoolbesturen dragen bij aan het behalen van (verdere) 

duurzaamheidsambitie van ENG via een bijdrage. Deze bijdrage is € 100,- per 

bruto vierkante meter (het verschil tussen kwaliteitsniveau BENG en ENG). 

Daarnaast kan het schoolbestuur nog een bijdrage leveren vanuit 

onderhoudsmiddelen. De bijdrage kan bestaan uit exploitatiegerichte 

investeringen met een terugverdientijd binnen vijftien jaar.  

 

Renovatie (IHP: paragraaf 1.7) 

Uitgangspunt is dat renovatie een gelijkwaardig alternatief vormt voor (vervangende) 

nieuwbouw. Hierbij zijn ook de wettelijke eisen van toepassing en de ambities van 

nieuwbouw worden zo veel mogelijk benaderd. Een voorbeeld vormt het voldoen aan 

BENG. Dit is in bestaande bouw niet volledig haalbaar maar wordt beredeneerd zo veel 

mogelijk gehaald. 

 

Handhaven en verduurzamen (IHP: paragraaf 1.7) 

Dit betreft gebouwen waar vervangende nieuwbouw of renovatie niet aan de orde is. 

Normaliter worden deze gebouwen in stand gehouden door het schoolbestuur via de 



materiële instandhoudingsvergoeding en het uitvoeren van onderhoud. Echter, met enkel 

in stand houden levert dit geen actieve bijdrage aan de duurzaamheidsambitie van 

gemeente en schoolbesturen. Om deze gebouwen toch een bijdrage te laten leveren aan 

deze ambitie wordt een verduurzamingslijn ingezet.  

De hoofdverduurzamingslijn wordt op een later moment meegenomen in de reeds 

lopende aanpak energie transitie en bestaat uit een nog te ontwikkelen routekaart voor al 

het maatschappelijke vastgoed binnen de gemeente Veldhoven. In de tussentijd wordt 

voor de schoolgebouwen in Veldhoven een duurzaamheidslijn aangehouden waarbij 

verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd in combinatie met grootschalige 

onderhoudswerkzaamheden vanuit het schoolbestuur. Tevens is extern advies 

opgevraagd aan de hand van de energielabels van scholen. Voor de scholen met een 

label lager dan A zijn maatregelen opgenomen die op korte termijn terug te verdienen 

zijn (Quick-wins). Hierdoor worden op dit moment geen kansen gemist bij het 

verduurzamen. De gemeente zal de Quick-wins uitvoeren met uitzondering van het 

plaatsen van Ledverlichting en zonnepanelen. Het plaatsen van Ledverlichting en van 

zonnepanelen, is aan de schoolbesturen. Wanneer schoolbesturen investeren in het 

plaatsen van Ledverlichting en/of zonnepanelen dan treft de gemeente de maatregel voor 

de kinderopvang. De gemeente draagt 50% bij aan de kosten van de coach verbonden 

aan Schooldakrevolutie, een bedrag van €600,- per school.  

 

De grote investeringen rond verduurzamen kunnen later vanuit de routekaart gedaan 

worden. De gemeentelijke bijdrage is bepaald vanuit nadere analyse van de energielabels 

en het geplande onderhoud van scholen. De overige middelen komen vanuit de 

routekaart maatschappelijk vastgoed van de gemeente Veldhoven. De gemeente stelt 

wel een aantal voorwaarden:  

 Bij de investering is het noodzakelijk dat het gebouw nog een aanzienlijke periode 

in gebruik blijft of dat het gebouw courant is waardoor de investering ook 

interessant is bij toekomstige herbestemming.  

 Voor de gemeente is een gezamenlijke investering vanuit schoolbestuur en 

gemeente voorwaarde om te investeren.  

 

 


