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Green Deal Verduurzaming scholen

Betrokken partijen
 - Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG)
 - Vereniging PO-Raad (Primair Onderwijs) 
 - Vereniging VO-raad (Voortgezet Onderwijs)
 - Vereniging Klimaatverbond Nederland
 - Stichting Kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK)
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Schoolbesturen moeten hun gebouwen verduurzamen en energie besparen. Dat verduurzaming 
noodzakelijk is blijkt uit de cijfers. Gemiddeld zijn basisschoolgebouwen 42 jaar oud en de huisvesting voor 
voortgezet onderwijs 38 jaar. Energetisch en ten aanzien van het binnenklimaat kunnen er grote stappen 
gezet worden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 7 procent van de gebouwen een energielabel 
heeft. Daarvan heeft 75 procent een energielabel C of lager. Een kwart van de gebouwen reikt zelfs niet 
verder dan energielabel G.

Partijen willen de realisatie van een gezonde en duurzame leeromgeving een extra impuls geven. Om dat te 
bereiken ontwikkelen ze verduurzamingsconcepten en samenwerkingsverbanden. Daarnaast willen 
partijen leren van bestaande projecten en zelf pilotprojecten initiëren. Het doel is dat er meer kennis over 
verduurzaming van schoolgebouwen beschikbaar komt en deze kennis toepasbaar wordt.  

Daarnaast is er een wettelijke verplichting voor instellingen met een energieverbruik hoger dan 25.000 m3 
gas en meer dan 50.000 kWh elektriciteit om energiebesparende maatregelen te nemen als de 
terugverdientijd vijf jaar of korter is. Gemeenten hebben de belangrijke taak hier toezicht op te houden. 
Vanaf 2020 geldt er bovendien de plicht om nieuwbouw energieneutraal te bouwen. 

Resultaten
Partijen willen de realisatie van een gezonde leeromgeving een extra impuls geven.  
De samenwerking moet de volgende resultaten opleveren:
 - Inzicht in succesvolle bestaande initiatieven die opschaalbaar en repeteerbaar zijn.
 - Het opstellen van een toegankelijk overzicht van best practices op basis van het kwaliteitskader 

huisvesting basisonderwijs.
 - Instrumenten ontwikkelen die objectieve informatie opleveren voor opdrachtgevers. 

Einddatum Green Deal: 1 augustus 2017
Einddatum monitoring: 1 augustus 2019

Inzet en acties partijen
Partijen:
 - brengen kennis in voor het plan van aanpak dat ze in het najaar van 2014 opstellen;
 - stimuleren hun achterban en partners deel te nemen aan de uitwerking van deze Green Deal;
 - dragen aansprekende projecten aan en werken opgedane kennis en ervaring uit;
 - verbeteren het kennisniveau ten aanzien van duurzame onderwijshuisvesting;
 - willen opgedane kennis uitdragen.



Specifieke acties van partijen:
 - de VNG stimuleert en faciliteert de gemeenten bij het verduurzamen van onderwijsgebouwen;
 - de PO-Raad zet zijn kennisgroep huisvesting en de VO-raad zet zijn werkgroep bedrijfsvoering in om 

knelpunten uit de praktijk op te halen, vraagsturing van de voorbeeldprojecten te borgen én 
initiatieven op het gebied van duurzaamheid van onderwijshuisvesting te bevorderen;

 - de PO-Raad en VO-raad zetten zich in om schoolbesturen te stimuleren het energieverbruik van hun 
schoolgebouwen in beeld te brengen;

 - het Klimaatverbond zal in zijn communicatietrajecten en educatieve projecten het thema 
Verduurzaming Scholen en deze Green Deal expliciet opnemen;

 - ruimte-OK zal ondersteuning bieden ten aanzien van de communicatie, kennisoverdracht en 
coördinatie.

Inzet en acties Rijksoverheid
Rijksoverheid:
 - stelt een financiële bijdrage beschikbaar voor de uitwerking en uitvoering van het plan van aanpak;
 - is bereid om eventuele belemmeringen in wetgeving op te sporen en voorstellen te doen om deze 

belemmeringen waar mogelijk weg te nemen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW): 
 - spant zich in om basisgegevens over de onderwijshuisvesting in kaart te brengen en te ontsluiten voor 

belanghebbende organisaties;
 - onderzoekt de mogelijkheden om schoolbesturen (beperkt) de ruimte te geven om middelen in te 

zetten voor (vervangende) nieuwbouw. 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M):
 - faciliteert de voorbeeldfunctie van een school en de betrokkenheid van ouders en leerlingen door een 

duurzaamheidstop te organiseren voor scholen in 2015;
 - zet zich in om eventuele belemmeringen in het kader van de Wet Milieubeheer voor 

voorbeeldprojecten weg te nemen;
 - faciliteert de schoolbesturen ten aanzien van de handhaving van de Wet Milieubeheer.

Ministerie van Economische Zaken (EZ):
 - deelt en coördineert informatie over financiële ondersteuning en stimulering van lokale duurzame 

energie en educatieve kennis.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK):
 - faciliteert het uitvoeren van deze Green Deal en stelt een projectleider ter beschikking aan de VNG voor 

het verduurzamen van onderwijsgebouwen;
 - stelt informatie beschikbaar over best practices en ESCO’s;
 - stelt instrumenten beschikbaar voor de herziening van het Programma van Eisen Frisse Scholen;
 - bevordert de voortgang en kennisdeling binnen deze Green Deal;
 - zet zich in om samen met Partijen de aanbiedende organisaties vraaggericht te laten opereren en 

integrale duurzaamheidsoplossingen aan te laten bieden, op basis van prestatieafspraken.
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