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Fonds zonnepanelen schoolgebouwen

Beste commissieleden,
Begin dit jaar heb ik u toegezegd u schriftelijk te informeren over het gebruik van de scholen
van het Fonds zonnepanelen schoolgebouwen. Door langdurige afwezigheid van de
behandelende ambtenaar informeer ik u nu.
Het fonds wordt beheerd door de stichting Schooldakrevolutie. Via deze stichting kunnen
schoolbesturen tegen gunstige rentevoorwaarden leningen aangaan voor de aanschaf van
zonnepanelen. Ter voorbereiding daarop kan de stichting een zogeheten dakscan (laten)
uitvoeren, om te bepalen of een dak geschikt is voor de extra belasting met zonnepanelen.
Begin dit jaar hebben wij de schoolbesturen binnen de gemeente schriftelijk geïnformeerd
over het fonds. Wij hebben hen gevraagd, of ze:
. willen gebruik maken van deze leningsfaciliteit;
. aan ons willen motiveren, als ze er geen gebruik van willen maken;
. ons willen informeren over hun voornemens en plannen m.b.t.
duurzaamheidsmaatregelen aan de schoolgebouwen.
Behalve deze schriftelijke informatie hebben wij dit onderwerp ook besproken in de bilaterale
overleggen die wij regelmatig met de schoolbesturen hebben. Plenair hebben wij het
behandeld in het jaarlijkse overleg met alle schoolbesturen, onlangs in september.

Wij kunnen u het volgende melden:
r In de gemeente Oss staan op 7 schoolgebouwen zonnepanelen. Landelijk staan er
gemiddeld op 3,5 dak per gemeente zonnepanelen.
. Niet alle daken zijn geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen.
. Schoolbesturen laten het aanpassen van het dak voor het plaatsen van zonnepanelen
samengaan met het uitvoeringsjaar van het dakonderhoud.
o Afhankelijk van de terugverdientijd kiezen schoolbesturen met hun beperkte budgetten
ook wel voor energiebesparende maatregelen, zoals vervanging van verouderde TLarmaturen door LED-verlichting. Ondanks het inmiddels grootschalige aanbod is voor de
terugverdientijd van zonnepanelen nog altijd te rekenen met een termijn van 10 jaar.
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Vanuit het belang van duurzame leefomstandigheden voelt de gemeente zich verantwoordelijk
voor het informeren, stimuleren en met kennis ondersteunen van de schoolbesturen op dit
gebied. In de wet op de onderwijshuisvesting is echter geregeld, dat de schoolbesturen zelf
verantwoordelijk zijn voor de keuzes en beslissingen. In de overleggen hebben wij beluisterd
dat hun ambitie duurzaamheid is, maar dat die tegelijkertijd concurreert met andere
beleidszaken en hun financiële consequenties.
Met deze informatie hoop ik, dat u een genuanceerd beeld hebt van de mate waarin - en de
- schoolbesturen besluiten tot het laten installeren van zonnepanelen.
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