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Artikel 41 vragen van de fractie SP over'stand van
zaken energiebeleid op de Osse scholen'

Geachte mevrouw Broersen,
U hebt het college op 12 september

jl. artikel 41 vragen gesteld.

Deze vragen gaan over de

stand van zaken energiebeleÍd op de Osse scholen. In deze brief beantwoord
puntsgewijs.
Vraag 1. Hebben de scholen

in

wordt inzending rapport voor

7

ik

uw vragen

Oss voldaan aan de energiebesparingsplicht (J.A.: bedoeld

juli 2019)

U refereert in uw onderbouwing van deze vraag aan de meldingsplicht voor 1

juli 2019 en de

terugverdientijd van te treffen maatregelen binnen 5 jaar tijd.
Het is van belang te weten dat niet de individuele scholen, maar hun schoolbesturen (die

meerdere scholen besturen) bevoegd en verantwoordelijk zijn. Ook zijn er in de gemeente Oss
basisscholen die minderdan 50.000 Kwh enlof minderdan 23.000 m2 gas verbruiken.
De gemeente Oss heeft de schoolbesturen 2x schriftelijk geattendeerd op deze

informatieplicht. De laatste keer was in week 24; 2 weken voordat de term ijn van 1 juli
verstreek. Wij hebben de besturen aangeboden om hierin mee te denken en ook hebben wij
gevraagd om een afschrift van de door hen in te zenden informatie,
De besturen hebben niet om ondersteuning gevraagd en hebben de gemeente ook niet

inhoudelijk geïnformeerd over wat zij hebben ingezonden. Wat dat betreft hebben de besturen
geen informatieplicht aan de gemeente; zij zijn namelijk zelf verantwoordelijk. Wel hebben wij
in onze informele contacten met de schoolbesturen begrepen dat zij energiebesparende
maatregelen treffen als het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) daartoe aanleiding geeft.
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M.a.w., zij hebben zeker aandacht voor maatregelen energiebesparing, maar kunnen er voor
de investeringen niet op vooruit lopen ten koste van andere financiële verplichtingen.
Vraag 1b. Zo nee, hoe gaat u de schoolbesturen bewegen daaraan te voldoen?

Wij weten niet of schoolbesturen niet voldoen aan de energiebesparingsplicht. Wij hebben hen

erwel op geattendeerd. Mochten zij zich ongeoorloofd onttrekken aan die plicht, dan is de
Omgevingsdienst Brabant Noord bevoegd hierop te handhaven. Op dit moment hebben wij
geen aanleiding om hiervoor aandacht bij de Omgevingsdienst te vragen.
2. Hebben de schoolbesturen contacten gelegd met de organisatie Schooldakrevolutie?
De gemeente Oss heeft de schoolbesturen medio februari 2019 geïnformeerd over deze
organisatie en de kredietfaciliteit die zij biedt. Ook hebben wij hen gevraagd de gemeente te
informeren over hun voornemens hiertoe, evenals over de denkwijze bij de besturen hoe zij
investeringen in energiebesparing zien in relatie tot het

MJOP.

Wij hebben positieve reacties ontvangen van een schoolbestuur en van de adviseur die
namens enkele schoolbesturen in Oss optreedt. Onze conclusie hierbij is dat schoolbesturen
gezien hun budgetten kritisch moeten zijn in het bepalen van de gelegenheid om te investeren
in energiebesparing en zonne-energie. Concreet zijn er op dit moment daken van 7 scholen

voorzien van zonnepanelen.
2a. Zo nee, hoe gaat u de schoolbesturen bewegen om dat te gaan doen?
De gemeente Oss ziet voor zichzelf hier een signalerende en motiverende rol. Voor

handhaving en drang heeft de gemeente niet de bevoegdheid. Als genoemd in de vorige
antwoorden hebben wij de schoolbesturen geattendeerd op faciliteiten en verplichtingen in het
kader van energiebesparing en duurzaamheid. In het overleg met de schoolbesturen onlangs
in september hebben wij dit onderwerp als agendapunt besproken.

3. Heeft wethouder Van Geffen de informatie paraat waaruit blijkt hoeveel scholen gebruik
willen?
De gemeente heeft paraat dat er op de daken van 7 scholen in de gemeente Oss momenteel

zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Landelijk zijn dat L244 daken Per gemeente is dat

gemiddeld 3,5 schooldak. De gemeente weet ook welke overwegingen de schoolbesturen
hebben voor hun investeringen in duurzaamheid. Het voert te ver voor de gemeente om de
administratie van de schoolbesturen en hun scholen op dit onderwerp bij te houden. De wet
op de decentralisatie van de onderwijshuisvesting heeft juist deze verantwoordelijkheden bij
de schoolbesturen gelegd. Overigens verstrekt het door u genoemde fonds niet een subsidie,
maar een leningsfaciliteit met rentelast.
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4. Hoe gaan de wethouders van Onderwijs en Duurzaamheid er samen voor zorgen dat de
Osse scholen een duurzaam energiebeleid hanteren, zodat

zij

als een voorbeeldfunctie kunnen

fungeren voor de leerlingen en hun ouders?
De gemeente Oss werkt sinds 2018 met een beleidsnotitie voor het energie-neutraal maken

van het gemeentelijk vastgoed, waaronder ook de schoolgebouwen. Dat betekent dat wij bij
alle investeringen in de gebouwen werken conform de wettelijke verplichtingen en deze
waar mogelijk

-

-

optimaliseren naar energie neutraal en gasloos. In het geval er sprake is van

partners (zoals schoolbesturen), laten wij hen actief meedenken en feitelijk ook bijdragen in
de optimalisering. Wij hanteren daarbij verschillende opties, variërend van investeren vooraf

tot verrekening van het maandelijkse rendement achteraf.
Met vriendelij

Wethoude
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