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Verzoek college 
Het college vraagt de raad om akkoord te gaan met het voorstel Investering Programma van Eisen 
(PvE) Frisse Scholen, BENG en Renovatie in schoolgebouwen. Met dit voorstel wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd om investeringen voor toepassing van het Programma van Eisen Frisse 
Scholen en Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) bij schoolgebouwen en bij renovaties van 
schoolgebouwen die bijdragen aan de levensduurverlenging van schoolgebouwen met 25 jaar, voor 
rekening van de gemeente te nemen. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in 
Nederland op basis van het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese richtlijn EPBD Bijna 
Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gerealiseerd worden. Met dit voorstel lopen we dus vooruit op 
deze regelgeving. Komend jaar willen we deze verduurzaming echter graag toepassen bij de realisatie 
van IKC De Heeg (ZieZo). 
Als voorwaarde wordt gesteld dat schoolbesturen een financiële bijdrage in de investeringen zullen 

doen vanuit hun besparingen in de exploitatie van hun schoolgebouwen als gevolg van de 

gemeentelijke investeringen in het verduurzamen van de schoolgebouwen (lagere energiekosten). 

Met schoolbestuur Komleren is overeenstemming over hun financiële bijdrage in De Heeg. 

Het voorstel valt binnen het investeringskader van het vigerende IHP 2015-2024. De raad wordt 

voorgesteld het extra benodigd budget voor IKC de Heeg te financieren uit de ontstane onder 

uitputting in de IHP gelden (vanwege het doorschuiven van een aantal IKC’s naar de actualisatie van 

het IHP). Daarnaast wordt de raad voorgesteld ermee akkoord te gaan dat het totale bedrag dat 

daardoor als onder uitputting in de 1e en 2e fase van het vigerende IHP resteert, gereserveerd blijft 

voor het te actualiseren IHP. 

De toepassing van de principes Frisse scholen en BENG is een voor de raad bekende ontwikkeling 
en past bij de ambitie om al vanaf de tekentafel sterke aandacht te hebben voor de duurzaamheids-
opgave bij (onderwijs)huisvesting.  
 
Het college verzoekt het presidium om de informatieronde over te slaan met de redenatie dat het 
voorstel een bekende ontwikkeling is, binnen het bestaande investeringskader van het IHP 2015-2024 
valt en deze voldoende uit de schriftelijke stukken blijkt.  
 
Besluit presidium 24 januari 2019  
Het presidium stemt in met het overslaan van de informatieronde. Wel moet voor de raadsronde 
voldoende tijd ingeruimd worden. Ook moet er ruimte zijn om technische vragen te stellen.  


