
Voorbereidingsmemo
Beeldvormend 

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 8 maart 2023

Betreft 
X Collegebrief
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O op eigen initiatief agendacommissie
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Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
CO2 neutrale onderwijshuisvesting

Collegebrief - CO2-neutrale-onderwijshuisvesting

Bijlage - begeleidende-rapportage-HEVO

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Thijs Stam (projectmanager) / thijs.stam@groningen.nl / 050 367 8029

Freek de Bos (bestuursadviseur wethouder Bloemhoff) / freek.de.bos@groningen.nl / 06 4140 2783

Korte samenvatting:
In 2017 heeft de gemeente Groningen op de klimaattop Noord een intentieverklaring getekend om 
zich in te zetten voor het energieneutraal maken van alle schoolgebouwen in de gemeente 
Groningen. In deze brief wordt aandacht besteed aan de uitkomst in een vorm van een begeleidende
rapportage van adviesbureau HEVO.

De bekostiging van onderwijshuisvesting is verdeeld tussen gemeente en schoolbestuur. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor de huisvesting en krijgen voor de financiering elk jaar een bijdrage uit het 
Gemeentefonds. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de energielasten van 
het schoolgebouw en krijgt hiervoor een vergoeding (MI, materiële instandhouding) van het rijk. Het 
eigendom van de schoolgebouwen ligt bij het schoolbestuur. Uitzondering hierop zijn een aantal 
vensterscholen met meerdere gebruikers, hier is de gemeente eigenaar. 

Het onderzoek richt zich op alle 129 schoolgebouwen binnen de gemeente Groningen. De gebouwen 
zijn verdeeld in 24 verschillende gebouwcategorieën en 5 type maatregelenpakketten. Op basis 
hiervan zijn er drie scenario’s uitgewerkt. In het eerste scenario is inzichtelijk gemaakt welke 
inspanning zijn vereist om de onderwijshuisvesting in de gemeente Groningen vóór 2035 CO2-
neutraal te maken. Het tweede scenario gaat uit van 2050 (conform het nationaal klimaatakkoord), 
en het derde scenario gaat uit van de huidige IHP (integraal huisvestingsplan). Naast het doel om 
CO2-neutraal te worden, heeft dit onderzoek ook in beeld gebracht welke maatregelen op de relatief
korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Dit zijn maatregelen die zich – binnen de resterende 
levensduur van het pand – terugverdienen. 
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Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie zal er een presentatie worden gegeven door Marcel Slijkhuis en 
Thijs Stam over het onderzoek van HEVO. Daarna is er voldoende ruimte voor vragen en gesprek. 

Voorgeschiedenis / dossier
Onderwijshuisvesting, Gemeente Groningen
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