
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met de ondertekening van het Klimaatakkoord 2019 hebben bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en overheden zich gecommitteerd aan een 

pakket van maatregelen en afspraken die leiden tot een algehele CO₂-reductie. 

De meeste CO₂ komt vrij door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals 

aardgas. De landelijke ambitie is helder: het streefdoel is 49% CO₂-reductie in 

2030 en het einddoel is 95% CO₂-reductie in 2050 (t.o.v. 1990). De opgave is 

groot en vraagt om inspanningen binnen alle sectoren.  

 

Als eerste stap hebben de gemeente Groningen en de PO-, VO- en SO- 

besturen besloten zich in te spannen voor het energieneutraal maken van alle 

circa 130 schoolgebouwen voor 2035. Daartoe hebben de schoolbesturen en 

de gemeente op 9 november 2017 op de klimaattop noord een convenant 

gesloten. De verwevenheid met het nieuwe IHP, nadere regelgeving op 

landelijk niveau (Klimaatakkoord, routekaarten) en toenemende urgentie en 

complexiteit maakt een projectmatige aanpak noodzakelijk. Daarvoor is een 

stuurgroep en opdrachtgeversteam georganiseerd met een afvaardiging vanuit 

de gemeente en schoolbesturen.  

 

Landelijk krijgt het thema steeds meer aandacht en vanuit de sectorale 

Routekaart voor verduurzaming van Schoolgebouwen ontstaat een helder 

beeld op de opgave en de mogelijk te zetten stappen. De landelijke aandacht 

en opdracht vanuit het Klimaatakkoord leidt enerzijds tot druk, maar brengt 

anderzijds ook kansen met zich mee. Het brengt helder in beeld welke forse 

financiële opgave het betreft (ruim 20 miljard) en toont de omvang van het 

vraagstuk. Dit leidt tot urgentie en vraagt regie op eigen stappen vanuit de 

gemeente en schoolbesturen. Daarbij moet tevens worden overwogen dat een  
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succesvol beroep op middelen (of anderszins ondersteuning van het Rijk) niet 

aannemelijk is als we gezamenlijk onze data en concrete plannen niet op orde 

hebben. Vanuit dit perspectief zijn we nu heel concreet onderzoekstappen aan 

het zetten zodat we gezamenlijk klaar staan voor actie en uitvoering op het 

moment dat zich (financiële) kansen voordoen. Want ook voor 

onderwijsportefeuille zal de financiële opgave groot zijn. 

 

Naast de verduurzamingsvraag op langere termijn (2030 en 2050) gaat het 

daarbij ook heel specifiek om de korte termijn vragen; de wettelijk uit te 

voeren maatregelen (volgens maatregelenlijst ministerie) en investeringen in 

zichzelf terugverdienende maatregelen. De volgende stap voor de uitwerking 

is nu een inventarisatie en raming van de kosten van vereiste aanpassingen in 

de schoolgebouwen op uniforme wijze. Een stevige uitdaging waarin we 

voortvarend te werk moeten om de doelen te behalen.  

 

Middels een aanbesteding is onlangs adviesbureau HEVO gecontracteerd om 

de volgende stappen met ons te zetten. De komende maanden worden de 

volgende stappen verder uitgewerkt, zie ook het processchema in de bijlage. 

Naar verwachting zijn de eindproducten medio april 2022 gereed.  

 

1. Inventarisatie om nul situatie vast te stellen (data op orde) 

2. Verplicht te nemen maatregelen (EML) 

3. Energiebesparende maatregelenpakketten (i.r.t. terugverdientijden) 

4. Op weg naar 2035 en 2050 CO2 neutraal 

5. Creëren eindproducten & presentaties 

 

Er ligt een kans voor kleine schoolbesturen om mee te doen met het 

ontzorgingsprogramma van de Provincie Groningen. Voor hen is er een 

mogelijkheid om (een deel van) de advieskosten vergoed te krijgen. De 

opgedane regionale kennis en ervaringen worden breed gedeeld. Het 

programma loopt tot en met 31 december 2023. De Provincie Groningen 

heeft uitgezocht dat er acht schoolbesturen in aanmerking komen. In overleg 

wordt gekeken hoe dit in te passen. 

 

Het Breed Besturen Overleg (BBO) heeft afgesproken dat elk schoolbestuur 

de kosten van de inventarisatie van haar eigen scholen draagt evenals 

bijbehorende kosten en inspanningen bij de totstandkoming (eigen uren, 

aanlevering materiaal, etc.). Omdat er voor het adviesbureau één penvoerder  
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moet zijn is afgesproken dat de gemeente Groningen namens de 

schoolbesturen opdrachtgever is voor het adviesbureau. Voor de 

doorbelasting richting schoolbesturen kiezen we voor een inschrijfmodel 

waarbij per school op basis van werkelijke kosten wordt verrekend.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


