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Ruimte OK: In 6 stappen naar een gezond en duurzaam
schoolgebouw

Geachte heer/mevrouw,

In 2018 heeft het college van B&W van de gemeente Bloemendaal het in overleg met u opgestelde IHP
2018 - 2034 vastgesteld. Dit IHP is opgedeeld in 4 tijdvakken van elk 4 jaar. In september 2019 heeft
het college besloten dat'slechts'de voorzieningen genoemd in het eerste tijdvak (2019 - 2022)
gerealiseerd mogen worden. Dit in verband met komende, ingrijpende wijzigingen op het gebied van
(regelgeving m.b.t.) onderwijshuisvesting. Deze wijzigingen treden naar verwachting rond 2023 in

werking.

Erdient, rekening houdend met relevante ontwikkelingen, een nieuw IHP opgesteld te worden. Hierbij
zal het oude IHP worden betrokken. Uw inbreng is opnieuw onontbeerlijk. Het uiteindelijke doel is om,
aan de hand van dit nieuwe IHP, te komen tot duurzame scholen. In deze brief informeren wij u over
het in onze ogen te volgen stappenplan. Ook gaan wij kort in op enkele aspecten m.b.t. duurzaamheid

Verschillen tussen duurzaam en regulier IHP
Een regulier IHP voor onderwijshuisvesting omvat een richtinggevend kader met meerjarige
investeringsafspraken, waarmee gemeenten en schoolbesturen aan hun gezamenlijke doelstelling vorm
en inhoud geven. In een dergelijk IHP worden afspraken gemaakt over de kwaliteit, verdeling
verantwoordelijkheden, het proces/tijdspad en de financiering/bekostiging.

In een Duurzaam IHP komen daar de afspraken waarmee aan de klimaat- en milieudoelstellingen een
invulling kan worden gegeven bij. Een Duurzaam IHP betekent dat bewust gekozen wordt voor een
integrale wijk- of gebiedsgerichte benadering waarmee voor de toekomst van het onderwijsvastgoed
ook aansluiting wordt gezocht met andere huisvestingsopgaven in een gebied (op te stellen
warmtevisie; ontwikkeling Kindcentra; bijdragen aan verplichte CO2-reductie). Ook is de termijn
waarop een DIHP kijkt langer. Een regulier IHP hanteert een termijn van 16 jaar. Een Duurzaam IHP
geeft, vanuit de relatie met klimaat- en milieudoelstellingen, een doorkijk naar het jaar 2050.

Een duurzaam schoolgebouw heeft de volgende kenmerken:
- staat optimaal ten dienste van het onderwijs;
- biedt een veilige en gezonde leer- en werkomgeving;
- heeft een aangenaam binnenklimaat;
- is flexibel en toekomstbestendig;
- is aardgasvrij en bij voorkeur energieneutraal;
- is inclusief en toegankelijk;
- maakt gebruik van zoveel mogelijk circulair en biobased materiaal;
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is klimaatadaptief;
is natuur-inclusief.

Opstellen IHP wordt wettelijke verplichting
Het in overleg met de schoolbesturen opstellen van een IHP is op dit moment geen wettelijke
verplichting. Hier komt naar alle waarschijnlijkheid binnen twee jaar verandering in. Het is nog

onduidelijk of de vaststelling een raads- of collegebevoegdheid wordt, vooralsnog wordt uitgegaan van

vaststelling en uitvoering door het college. Het is nog niet bekend aan welke inhoudelijke eisen een

wettelijk verplicht IHP moet voldoen, wel lijkt het erop dat de voorziening 'renovatie'een plek in het
geheel gaat krijgen.

Met betrekking tot de CO-2 reductie is een vermindering van 95olo (t.o.v. 1990) een hard gegeven. Het

is mogelijk dat het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, in
combinatie met de eveneens onlangs gepresenteerde klimaatplannen van de EU, zorgt voor een

tempoversnelling.

Gebruikmaken van expertise Ruimte OK
Binnen het Kennis en Innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed wordt door het Rijk
samengewerkt met een aantal paftners. M.b.t. onderwijsvastgoed zijn dit onder ander de PO-raad, de

VO-raad, de VNG en Ruimte OK.

Ruimte OK heeft medio dit jaar in Bloemendaal een presentatie gegeven over de wijze waarop, in

een aantal stappen, gekomen kan worden tot een duurzaam IHP. Een aantal van u was bij de

presentatie aanwezig. Voorgesteld wordt dit stappenplan zoveel mogelijk te volgen teneinde te komen

tot een afgewogen, breed gedragen duurzaam IHP. In een bij deze brief gevoegde bijlage is dit
stappenplan kort weergegeven. Het is niet zo dat ieder punt evenveel aandacht behoeft en dat pas een

volgende stap gezet kan worden als een vorige stap afgerond, zaken kunnen gelijktijdig worden

opgestart. Wij gaan er vanuit dat u de beschikking heeft over de tijdens de presentatie getoonde

sheets. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u ons dit laten weten (voor de wijze waarop: zie het
einde van deze brief).

Aanbeveling om Programma van Eisen Frisse Scholen te volgen
Een slecht binnenklimaat in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en

functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver- en nieuwbouwplannen is het dan ook

belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. Naast een

goed binnenmilieu is ook een laag energieverbruik essentieel.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO) het Programma van Eisen Frisse Scholen (hierna: PvE) ontwikkeld. De versie 2O2Iis
onlangs uitgebracht. Het college is van mening dat dit PvE als leidraad moet dienen bij het realiseren

van energiezuinige en gezonde scholen, ongeacht of sprake is van nieuwbouw of verbouw. In een

vroeg stadium kunnen met behulp van het PvE eisen geformuleerd worden aan het ontwerp van het
gebouw en de installaties.

Het PvE Frisse Scholen gaat in op vijf thema's: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Voor ieder
thema zijn drie ambitieniveaus vastgesteld:

. Klasse C (voldoende, gebaseerd op wettelijke eisen vanuit het bouwbesluit)

. Klasse B (goed)

. Klasse A (uitmuntend)

Het college meent dat, gelet op de opdracht om de uitstoot van CO2 met 95olo terug te
brengen, de lat hoog gelegd moet worden en waar mogelijk uitgegaan dient te worden van het
allerhoogste niveau: Klasse A. Vanzelfsprekend bepalen de beschikbare middelen uiteindelijk of
realisatie mogelijk is.
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Hoe nu verder?
De hiervoor geschetste aanpak wordt binnenkort met u besproken in het eerstvolgende LEA overleg op

27 oktober aanstaande. Overwogen wordt het formeren van een projectgroep, vanzelfsprekend met
deelname van uw kant. Ook kinderopvang zou in de projectgroep vertegenwoordigd moeten zijn.

Het inhuren van externe expertise, voor bijv. de bouwkundige schouw van de schoolgebouwen, maar
ook op het vlak van verduurzaming, lijkt onontkoombaar. Het ligt voor de hand de omwonenden van
scholen op een gegeven moment bij het proces te betrekken.

Wij maken van de gelegenheid gebruik u erop te wijzen dat u met alle vragen op het gebied van
huisvesting van scholen (en anderszins betrekking hebbend op onderwijs in Bloemendaal) gebruik kunt
maken van de postbus onderwijshuis@bloemendaal.nl.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders endaal

, burgemeester

, secretaris




