
Rondvraag commissie 7 december inzake verduurzaming 

schoolgebouwen 
 

Geacht College, 

 

We hadden in deze commissievergadering graag een verduurzamingsplan van de schoolgebouwen in 

behandeling willen nemen. Dit was immers de opdracht voor het College. Even een korte 

samenvatting van dit dossier: 

 

De unaniem aangenomen motie d.d. 13 november 2018 inzake verduurzaming schoolgebouwen is 

tot op heden niet uitgevoerd. Er ligt geen technische inventarisatie, geen formulering van technische 

duurzaamheidsambities en geen financiële onderbouwing per school. Daardoor is er geen 

duurzaamheidsplan aan de raad voorgelegd. 

 

De raad kon dus niet overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen om de uit het 

duurzaamheidsplan voortvloeiende duurzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren. 

Op 29 oktober 2019 hebben we als Dinkellandse VVD mondelinge vragen zijn gesteld aan het College 

over de stand van zaken. Uit de beantwoording van deze vragen door het College blijkt dat er ‘quick 

scans’ zijn uitgevoerd waardoor ‘quick wins’ met een terugverdientijd van minder dan 1 jaar en van 

minder dan 5 jaar inzichtelijk gemaakt zijn. De provincie Overijssel heeft deze ‘quick scans’ bekostigd. 

De ‘quick wins’ met een terugverdientijd van 1 jaar zijn uitgevoerd en bekostigd door de scholen. 

Voor de ‘quick wins’ met een terugverdientijd van 5 jaar is een uitvoeringsplan met bijbehorende 

financiering opgesteld door de Provincie Overijssel, de scholen en de gemeente Dinkelland. 

 

Dit is een mooi begin is, maar hiermee is de unaniem aangenomen motie d.d. 13 november 2018 nog 

steeds niet uitgevoerd. We hebben daarom op 12 juli 2021 een nieuwe motie ingediend, genaamd 

‘verduurzaming schoolgebouwen 2.0’. Deze is aangenomen door een meerderheid van de raad, met 

als opdracht aan het College om in de commissievergadering d.d. 7 december 2021 het 

duurzaamheidsplan alsnog voor te leggen. En vandaag ligt er helaas nog steeds geen 

duurzaamheidsplan.  

 

 

Daarom hebben we de volgende vragen voorzitter: 

 

1) Waarom ligt er tot op heden nog geen duurzaamheidsplan voor de scholen in Dinkelland? 

2) Is het College nog voornemens om deze motie uit te gaan voeren in deze raadsperiode? 

3) Zo ja, wanneer denkt het College de plannen aan de commissie en de Raad voor te leggen? 


