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betreft uitvoering motie Energie neutrale scholen van 12 oktober 2020

Geachte heer, mevrouw,

Op t2 oktober 2020 nam uw raad bij de behandeling van het lntegraal
huisvestingsplan (lHP) unaniem de motie Energie neutrale scholen aan.29 maart
van dit jaar dient deze afgedaan te zijn. Met deze brief informeren wij u hoe wij
gedurende de looptijd van het IHP uitvoering zullen geven aan de motie.

I nformatiebijeenkomst
Begin december 2020, anderhalve maand na de vaststelling van het lHP, hebben wij
een informatiebijeenkomst georganiseerd waa rin ICS-adviseurs een toelichting heeft
gegeven aan de schoolbesturen en gemeente(ambtenaren) hoe verstandig
geïnvesteerd kan worden in het upgraden van hun schoolgebouw van Bijna
energieneutraal gebouw (BENG) naar Energieneutraal gebouw (ENG). Dat
schoolbesturen hierin mogen investeren is, omdat met deze investering de
exploitatielasten worden teruggebracht. De maatregelen verdienen zichzelf terug,
wat de motivatie voor een schoolbestuur zou moeten zijn om verbruik te willen
reduceren of energie op te willen wekken. Hiervoor kunnen schoolbesturen
middelen inzetten die zij in de onderhoudsvoorzienig hebben gespaard voor groot
onderhoud dat zij vanwege de verniewbouwing niet uitgeven. ook bestaat voor
schoolbesturen de mogelijkheid van een gemeentelijke duurzaa mheidslening.

SUVIS

Een andere regeling waar de gemeente als aanvrager schoolbesturen ondersteunt,
is de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Met deze rijkssubsidie (€ 100
miljoen; Economische Zaken) kunnen schoolbesturen3}%van de kosten
gematcht/gecompenseerd krijgen voor maatregelen ter verbetering van de
ventilatie in de scholen. Niet zelden verhogen dergelijke maatregelen het
energieverbruik. Omdat dat juist zou verwijderen van ENG en de klimaatdoelen, kan
de uitkering ook voor energiebesparende maatregelen aangevraagd worden, die
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dan wel het uiteindelijke energieverbruik en de CO2-uitstoot moeten beperken.

Ook voor projecten in het lHP, die binnen de realisatietermijn vallen -de

bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en L januari 2022. Op

uiterlijk 3L december 2023 moet de bouw afgerond zijn- kan subsidie worden

aangevraagd. Voor verschillende besturen heeft de gemeente dat inmiddels gedaan

Na 2021 is nog € 260 miljoen beschikbaar voor de verbetering van de ventilatie en

energiebesparende maatregelen. ln welke vorm deze beschikbaar komen wordt

eind 2021 bekend gemaakt.

Overleg
De komende 6 jaar gaan we aan de slag met de vernieuwbouw van 5 scholen en een

gymzaal. En met de Leo Kanner Onderwijsgroep gaan we het gesprek aan over

(ver)nieuwbouw van cie VSO-ZMOK school aan cje Touwbaan. Tijdens aiie

(vernieuw)bouwprocessen zal verduurzaming en Energie Neutraal het uitgangspunt

zijn en blijven. Wij zullen de schoolbesturen hierbij maximaal en welwillend

ondersteunen en faciliteren binnen de met de raad afgesproken kaders. De eerste

besturen die voor vernieuwbouwing in aanmerking komen -PCBO en PROO Leiden-

Leiderdorp- hebben wethouder Van Woudenberg reeds om een overleg gevraagd

om onder andere hierover te spreken. Dat gesprek gaan we voor de volgende

vernieuwbouwprojecten uit het IHP-als laatste de Schakel in2O26- ook aan, waarbij

we het schoolbestuur zullen wijzen op de mogelijkheid van een

d uurzaa mheidslening en/of garantstelling voor deze investeringen'

Wij verzoeken uw raad de motie hiermee als afgedaan te beschouwen
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