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Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over de lntentieverklaring Schooldakrevolutie
Holland Rijnland 'Samen verder bouwen aan een toekomst op zonnestroom'(zie
bijlage). Deze lntentieverklaring is opgesteld door de Omgevingsdienst West-
Holland (ODWH), de Stichting Schooldakrevolutie (SDR) en de gemeenten die
aangesloten zijn bij het Energieakkoord Holland Rijnland 2oL7-2o2s. ons college
heeft besloten deze lntentieverklaring mede te ondertekenen.

Achtergrond
ln het Energieakkoord Holland Rijnland dat wij in septembe r 2ot7 ondertekend
hebben, spraken wij samen met de 17 andere ondertekenaars uit dat Holland
Rijnland in 2050 een energieneutrale regio is. De definitie van energieneutraal die
wij hierbij hanteren is: het energieverbruik binnen de regio wordt volledig gedekt
door energie uit duurzame energiebronnen of restbronnen, waarvan minstens 80%
uit onze eigen regio komt. De resterende 20%wordt ingevuld door onder andere
restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Daarnaast zetten we in
op 3O% energiebesparing (L0 PJ) ten opzichte van ons huidige energiegebruik. ln de
uitvoering wordt in gezet op energiebesparing, zon op daken, ruimte, warmte,
duurzame Greenports en duurzame mobiliteit. u heeft op 27 maart2017 met de
vaststellÍng van de Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2OL7-2025, de ambitie
vastgesteld om als gemeente in 2050 CO2-neutraal te zijn. Als tussenstap moet de
CO2-uitstoot met 30% gereduceerd zijn in 2025 t.o.v. 20L3 en wordt in Leiderdorp in
2023 50% meer duurzame energie opgewekt t.o.v. 2013.

Schooldakrevolutie Holland Rijnland
Va n u it het Energiea kkoord Hol la nd Rij n la nd ( uitvoe ringsl ijn Ene rgiebespa ri ng/Zon
op daken) richten we ons o.a. op verduurzaming van scholen. Voortbouwend op
eerdere initiatieven en lopende projecten binnen de regio, zoals Green Deal
ODWH/Leiden, Energieakkoord, Energiescans e.d. is er een samenwerking aan
gegaan met de Stichting Schooldakrevolutie (SDR). Deze samenwerking vormt voor
SDR een pilot om samen met alle gemeenten en schoolbesturen binnen de regio
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Holland Rijnland en de Omgevingsdienst West-Holland een aanpak te ontwikkelen
waarmee zij vervolgens heel Nederland kunnen 'veroveren'. Het doel is om alle
geschikte schooldaken in Holland-Rijnland te voorzien van zonnepanelen. Daarbij

wordt zonne-energie als startpunt genomen en van daaruit aandacht besteed aan

nog enkele verduurzamingsmogelijkheden van het schoolgebouw en educatie over

zonne-energie en energiebesparing voor leerlingen. Onze regio vormt hiermee voor

de landelijke SDR het startpunt en voorbeeld voor heel Nederland.

Op 6 maart 2019 vond de regionale informatiebijeenkomst plaats op de

Andreasschool te Voorhout, om scholen/schoolbesturen te informeren over de

Schooldakrevolutie Holland Rijnland. De schoolbesturen van de Leiderdorpse

scholen zijn hier vooraf tijdens een regulier overleg met de gemeente over
geïnformeerd. Er is tevens hierna ter verduidelijking gewezen op het gemeentelijk

aangeboden verduurzamingstraject voor scholen. Voor Leiderdorp is dit aanbod

namelijk ter aanvulling op het gemeentelijke traject. Over de stand van zaken van

dit traject zal u nog nader geïnformeerd worden.

Afspraken in de lntentieverklaring
Op 27 maart 2019 wordt de lntentieverklaring ondertekend. Specifiek voor 20L9 is

de ambitie: zonnepanelen, energiebesparingsmaatregelen en educatiepakket op

l-00 extra scholen binnen de regio. ln de lntentieverklaring spreken schoolbesturen,
gemeenten, ODWH en SDR de intentie uit zich daartoe gezamenlijk in te spannen.

Ook de schoolbesturen die al stappen hebben gemaakt op het gebied van zonne-

energie en energiebesparing zijn uitgenodigd om de lntentieverklaring te
ondertekenen om kennis en ervaringen te delen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben,

kunt u contact opnemen met L.W. Kiemeney via L.Kiemeney@leiderdorp.nl of
(071) s4s8704.

n L.M. Driessen-Jansen
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'Samen verder bouwen aan een toekomst op zonnestroom'

Partijen zullen zich inspannen om alle geschikte schooldaken in Holland Rijnland te voorzien van zonnepanelen
en mogelijk verder te verduurzamen.

Zij overwegen dat een investering in zonne-energie en verdere verduurzamingsmaatregelen:
,/ een aanzet vormt voor verdere verduurzaming van de school;
r' benut kan worden voor educatie over zonne-energie en energiebesparing;
./ invulling geeft aan de voorbeeldfunctie van de school en de gemeente;

'/ een bijdrage levert aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen;
r' helpt bij het creëren van bewustwording bij ouders, schoolbestuurders en de omgeving;
/ kostenbesparing zal opleveren.

Het Schoolbestuur:
r streeft er naar haar schoolgebouwen te verduurzamen, door onder andere het plaatsen van zonnepanelen

op daarvoor geschikte daken
I neemt andere (geadviseerde) verduurzamingsmaatregelen in ogenschouw en overweegt verdere

energiebesparingsmaatregelen waaronder LED verlichting, isolatie en een energiemanagement systeem;
r overweegt om een educatief programma over duurzame energie en energiebesparing aan leerlingen aan

te bieden;

' werkt daar waar gewenst en noodzakelijk samen met schooldakrevolutie om dit doel te bereiken.

Onderstaande partijen bieden daarbij ondersteuning:

Stichting Schoolda krevolutie:
r voorziet in een deskundig adviseur die het schoolbestuur gedurende het hele proces ontzorgq
. organiseert een 'non-stop zon campagne' met kinderen;

' biedt een gratis (digitale) grove dakscan voor de zonnepanelen potentie van ieder schoolgebouw;
. biedt een globale scan voor alle verdere energiebesparingsmaatregelen van het gebouw;
. biedt educatiemateriaal met betrekking tot duurzame energie;
r biedt toegang tot geselecteerde uitvoeringspartners die geadviseerde maatregelen kunnen uitvoeren;
. biedt de mogelijkheid tot financiering uit het Schooldakrevolutiefonds.

Gemeente X:
I motiveert en mobiliseert schoolbesturen om in te zetten op verduurzaming van schoolgebouwen;
I verleent medewerking voor het plaatsen van zonnepanelen voor zover in overeenstemming met de

bestaande plaatselijke wet- en regelgeving (bouwvergunning);
I waar de gemeente economisch eigenaar is van het schooldak, verleent de gemeente - passend binnen het

lntegraal Huisvesting Plan en binnen de bestaande plaatselijke wet- en regelgeving - toestemming voor het
plaatsen van zonnepanelen.

Omgevingsdienst West-Holla nd:

' faciliteert en organiseert regionale bijeenkomsten en overleg binnen haar werkgebiedl;
. wijst scholen op het belang van verduurzaming en maakt hiervoor afspraken met als minimale basis de

wettelijke vereisten op het gebied van een duurzaam (school)gebouw;
. ondersteunt scholen en gemeenten bij vragen over verduurzaming van hun schoolgebouwen;
I levert inhoudelijke expertise voor een duurzame bedrijfsvoering voor scholen en deelt ervaringen en

successen.

,€

I met uitzondering van de gemeente Alphen aan den Rijn die hiervoor een beroep kan doen op de Omgevingsdienst Midden-Holland
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Namens [VZ schoolbestuur],

Handtekening,

Namens [Omgevingsdienst],

Handtekening,

Naam [wethouder gemeente]

Handtekening,

Naam [directeur SDR]

Handtekening,
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