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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de voortgang van de motie: "Verduurzaming scholen 
2.0". 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de raad middels een raadsbrief te informeren over de voortgang 
van de Motie "Verduurzaming scholen 2.0" en Wethouder Duursma en wethouder Blokhuis te machtigingen 
om de intentieovereenkomst "Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed Overijssel" te tekenen. 
 
Toelichting 
Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor huisvesting van scholen. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding en schoolbesturen voor het onderhoud, aanpassingen, 
exploitatie en beheer. Vanuit deze gedeelde verantwoordelijkheid wordt er gewerkt met een Integraal 
Huisvestingsplan (IHP). Deze visie helpt om keuzes te maken en biedt inzicht in de investeringen op de 
lange termijn. Het IHP voor de Dinkellandse scholen is geldig tot 2030. 
Vanuit de motie "Verduurzaming scholen 2.0" is het college het volgende opgedragen: 
1. In samenwerking met de schoolbesturen en de duurzaamheidscoaches van het 

ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Overijssel een duurzaamheidsplan te maken voor 

alle scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt: een technische inventarisatie per 

school; een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school; een financiële 

onderbouwing per school; 

2. De markt (marktconsulatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties sub 1; 

3. In de commissievergadering van 7 dec 2021 aan de raad verslag uit te brengen over dit 

duurzaamheidsplan, zodat de raad op 21 december kan overwegen om substantiële bedragen 

beschikbaar te stellen uit de RIBAM om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende 

duurzaamheidsambities/-projecten uitte kunnen gaan voeren. 

4. Resultaten van het duurzaamheidsplan te verwerken en het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijshuisvesting. 

 
Als gevolg van deze motie zijn overleggen gevoerd met de duurzaamheidscoaches van het 
Ontzorgingsprogramma. Van daaruit is geconcludeerd en geadviseerd om het opstellen van de 
duurzaamheidsplannen gelijk op te laten lopen met de herziening van het Integraal Huisvestingsplan, in die 
zin dat het IHP een duurzaamheidsparagraaf moet bevatten met daarin de duurzaamheidsinvesteringen per 

 



school. Daarmee kunnen de mogelijkheden en ambities ten aanzien van de duurzaamheidsinvesteringen in 
het licht gezien worden van de maatregelen die per school in het kader van het IHP worden genomen. Om 
bovengenoemde redenen is het uitbrengen van verslag aan de raad vanuit de commissievergadering van 7 
dec 2021 niet gehaald. 
Vooralsnog staat een herziening van het IHP gepland in 2028/2029. Gezien de ontwikkelingen op onder 
andere het thema duurzaamheid en de mogelijkheden die het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk 
Vastgoed Overijssel biedt, wordt voorgesteld om het IHP reeds in 2022 te herzien. 
 
Het Ontzorgingsprogramma van de provincie is feitelijk bedoeld voor de verduurzaming van het totaal aan 
maatschappelijk vastgoed. Door de uitvoering van de motie "verduurzaming scholen 2.0" blijft het overige 
maatschappelijk vastgoed (vooralsnog) buiten beschouwing. Met het Ontzorgingsprogramma is daarom 
afgesproken om het overige maatschappelijk vastgoed eventueel alsnog in te brengen in het 
Ontzorgingsprogramma in een tweede fase. 
 
In de uitvoering van de motie verduurzaming scholen wordt het Ontzorgingsprogramma ingezet om tezamen 
met de herziening van het IHP te komen tot een duurzaamheidsplan voor de scholen. 
In voorbereiding op het Ontzorgingsprogramma en vooruitlopend op de herziening van het IHP worden de 
duurzaamheidsmaatregelen die relevant zijn voor het duurzaamheidsplan en het IHP op basis van de 
energiescans van de scholen (van 2019), begin 2022 in overleg met de schoolbesturen geactualiseerd en de 
financiële gevolgen hiervan in beeld gebracht. Hiermee kan een eerste indicatie worden gegeven van de te 
nemen duurzaamheidsmaatregelen en de daarmee gepaard gaande investeringen. Deze worden in het 
Ontzorgingsprogramma in relatie gebracht tot het IHP en definitief gemaakt.  
 
De planning ziet er als volgt uit: 
januari/februari 2022: Tekenen van de intentieovereenkomst Ontzorgingsprogramma maatschappelijk 
vastgoed Overijssel 
januari/februari 2022: In samenwerking met de schoolbesturen worden de duurzaamheidsmaatregelen op 
basis van de reeds gemaakte energiescans per school geactualiseerd en de financiële gevolgen hiervan in 
beeld gebracht; 
februari/maart 2022: Indienen van de aanvraag voor deelname in het Ontzorgingsprogramma; 
maart/april 2022: Als voorbereiding op de aanvraag voor het Ontzorgingsprogramma wordt een workshop 
met de schoolbesturen gehouden (verzorgd door het Ontzorgingsteam van de Provincie). Hierin worden de 
ambities van de scholen en de gemeente tot uiting gebracht, die samen met geactualiseerde energiescans 
als input kunnen dienen voor het duurzaamheidsplan; 
mei/juni 2022: Uitkomsten van de workshops en mogelijke gevolgen aan de betrokken portefeuillehouders 
voorleggen in voorbereiding op de aanbesteding herziening IHP; 
aug/sept 2022: (na toekenning deelname in Ontzorgingsprogramma) Samen met het Ontzorgingsteam en 
de schoolbesturen de aanbesteding voor de herziening van het IHP voorbereiden; 
okt/nov 2022: aanbesteding IHP met definitieve duurzaamheidsparagraaf. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


