Subsidieregeling Frisse scholen van start!
Scholen in het primair- en voortgezet onderwijs kunnen aanspraak maken op extra financiële
ondersteuning voor het opknappen van hun gebouwen. In het totaal heeft het ministerie van
OCW in het regeerakkoord een bedrag van 165 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het
verbeteren van de ventilatie en energiebesparende aanpassingen aan schoolgebouwen. Op
deze manier wil men de leer- en werkomgeving van leerlingen en docenten verbeteren. De
investeringen dienen tevens als stimuleringsmaatregel in tijden van economische crisis, de
aanpassingen zullen dan ook op korte termijn (2009-2010) afgerond moeten zijn. Ook het
milieu is gebaat bij de besparende maatregelen, de CO2-uitstoot in overheidsgebouwen
wordt door de aanpassingen verminderd.
Primair Onderwijs
Voor het PO is er een bedrag van 97,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. De
subsidieaanvragen dienen door middel van cofinanciering tot stand te komen. Dit houdt in dat
het ministerie 60% subsidieert en dat de overige 40% door publieke of private partijen
opgebracht moet worden. Het totale investeringsbedrag wordt zodoende vergroot tot 162
miljoen euro. De investering zal door het Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) onderbouwd
worden. Uit het EBA blijkt onder meer:
•
•

•

De huidige situatie van het energiegebruik, de binnenmilieukwaliteit, de isolatie, de
verwarmingsinstallatie, de ventilatie en de verlichting;
De verbetermaatregelen met daarbij onder meer de verwachte energiebesparing, de
kostenbesparing, de investeringskosten, de terugverdientijd;
Een specifieke bijlage voor de subsidieregeling van OCW die bij de aanvraag moet
worden meegestuurd.

De aanvragen voor de subsidie zullen in overleg met de gemeente tot stand moeten komen.
De gemeente dient de aanvragen in bij het CFI. Elke gemeente weet inmiddels exact hoeveel
zij van het budget van 97,3 miljoen euro ter beschikking heeft. Het aantal inwoners tussen de
0 en 20 jaar is namelijk de grondslag voor de verstrekking van deze subsidie. Voor
aanvullende informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde regeling Verbetering
Binnenklimaat Huisvesting PO 2009-2010.
Voortgezet Onderwijs
Het VO dient haar aanvragen rechtstreeks in bij het CFI. In totaal is er 50,9 miljoen euro
beschikbaar. De toekenning is in twee tranches opgesplitst, tot 30 november aanstaande kan
men de aanvragen indienen die al op het programma stonden (verwacht 10 miljoen euro). De
tweede tranche kan tot 31 december worden ingediend. Ook voor het VO geldt het EBA en
de eis met betrekking tot cofinanciering, maar dan niet met de gemeente maar met het
schoolbestuur. Gezien de beperktheid van de middelen die voor de hele sector beschikbaar
zijn, worden de aanvragen naar volgorde van prioriteit toegekend.
1. Verbetermaatregelen gericht op energiezuinigheid;
2. Verbetermaatregelen gericht op verbetering van de luchtkwaliteit met
warmteterugwinning;
3. Verbetermaatregelen gericht op energiezuinigheid en binnenmilieu door verlichting
en zonwering.
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegd document Regeling
Aanvullende Bekostiging Energiezuinigheid/Binnenmilieu 2009-2010.
VOS/ABB
Door deze regeling kan slechts een beperkt aantal scholen worden geholpen om hun
binnenklimaat en energieverbruik aan te pakken. In de praktijk zijn er veel meer scholen die
behoefte hebben aan een beter binnenmilieu en energiebesparende maatregelen. Eigenlijk
moeten we de problematiek breder trekken en spreken we van de wens naar betere en
efficiëntere huisvesting van het onderwijs. Beter en efficiënter op zowel ruimtelijk als

financieel niveau. Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij alle aspecten van huisvesting in
kaart worden gebracht en onderbouwd.
De weigering van de PO-Raad om het convenant binnenmilieu te ondertekenen, staat
overigens los van de huidige regeling. De PO-Raad stelt dat er zeker 500 miljoen euro nodig
is voor frisse en energiezuinige gebouwen. Dat neemt niet weg dat het geld dat nu door het
kabinet beschikbaar wordt gesteld kan worden gebruikt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Frieling 06 53 32 47 92,
efrieling@vosabb.nl.

