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Titel en datum van het stuk (+ link):
Frisse en Duurzame Scholen 2021
Frisse-en-Duurzame-Scholen-2021

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Jan Paul v.d. Berg tel: 06-55550122 of via mail Jan.Paul.van.den.berg@groningen.nl

Korte samenvatting:
Om het binnenklimaat van scholen te verbeteren heeft het Rijk dit voorjaar de 1e tranche SUVIS
opengesteld. In onze gemeente hebben 11 scholen hiervoor een aanvraag gedaan voor een totaal
investeringsbedrag van ca € 4,7 miljoen.
Tussen 2012 en 2016 is door de toenmalige gemeente Groningen het programma Fris & Duurzaam
uitgevoerd, ook gericht op verbetering van het binnenklimaat. We stellen voor om voor de PO
scholen waarbij het binnenklimaat nog niet voldoet aan de Fris & Duurzaam (en feitelijk ook de
SUVIS) eisen, budget beschikbaar te stellen voor de resterende 70% van de kosten. Dit geldt vooral
voor de scholen in de voormalige gemeente Haren omdat die niet eerder gebruik hebben kunnen
maken van een regeling voor verbetering van het binnenklimaat. Voor de scholen in de voormalige
gemeente Ten Boer zijn bij de versterkingsopgave via het Pluspakket reeds middelen beschikbaar
gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat-duurzaamheid. Het voortgezet onderwijs (VO) is
al sinds 2005 (decentralisatie) verantwoordelijk voor het gebouwonderhoud en aanpassingen in
functionaliteit. Omdat er bij de maatregelen voor een beter binnenklimaat een samenhang is met het
IHP, stellen we maatwerk voor bij de scholen die in de periode 2020-2027 starten met
renovatieprojecten. de kaders voor Frisse en Duurzame Scholen 2021 vast te stellen;
Voor de realisatie van de projecten een uitvoeringskrediet van € 1.785.251,-- beschikbaar te stellen;
Van het totale krediet van € 1.785.251,-- een bedrag van € 1.175.808,-- te dekken vanuit de SPUK
rijkssubsidie, de resterende structurele lasten van deze investering van € 31.495,-- te dekken uit
Programma 3, Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting); de gemeentebegroting 2021 op
programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.
De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Op uiterlijk 31
december 2023 moet de bouw afgerond zijn. De minister kan uitstel verlenen tot 30 juni 2024.
De SUVIS kan alleen gebruikt worden voor dat deel van het gebouw waar de school zit.
Voor de totstandkoming van het IHP is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen een
zorgvuldig proces doorlopen.
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