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Onderwerp: stand van zaken binnenklimaat schoolgebouwen  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In uw vergadering van 26 november 2020 stelde u het Integraal Onderwijs HuisvestingsPlan 

Velsen 2021-2036 vast. Tevens nam u tijdens deze vergadering motie 43 aan. In dit collegebericht 

geven wij de actuele stand van zaken binnenklimaat schoolgebouwen en de tot op heden genomen 

stappen.  

 

Motie 43 uit 2020 (zie ook bijlage 1) 

In de motie wordt, in aanvulling op het Integraal Onderwijs HuisvestingsPlan, het belang van een 

gezond binnenklimaat in schoolgebouwen benoemd. Daarbij is geconstateerd dat de 

schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor een goed en gezond binnenklimaat in bestaande 

schoolgebouwen. Uw raad verzocht ons college er op toe te zien en zo nodig bij de schoolbesturen 

op aan te dringen, dat prioriteit wordt gegeven aan een gezond binnenklimaat in hun 

schoolgebouwen.  

 

De motie hebben wij onder de aandacht van alle schoolbesturen gebracht. Op 1 december 2020 

heeft het Ministerie van Onderwijs de Regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (Regeling 

SUVIS) afgekondigd. Deze regeling is specifiek gericht op het verbeteren van de ventilatie in 

schoolgebouwen. Tot 1 juli 2021 was er voor de eerste tranche een bedrag van 100 miljoen euro 

voor heel Nederland beschikbaar. Namens twee schoolbesturen hebben wij voor negen 

schoolgebouwen een aanvraag ingediend. Zeven aanvragen zijn gehonoreerd, twee aanvragen 

zijn nog in behandeling. 

 

Het college van bestuur van de stichting Atlant basisonderwijs Velsen heeft in een brief aan ons 

college aandacht gevraagd voor het financiële probleem dat zij ervaren met de huidige regeling. 

(zie bijlage 2). Het Rijk geeft een bijdrage van 30% en de schoolbesturen moeten zelf 70% betalen. 

Dit stelt schoolbesturen voor een groot financieel probleem. Omdat wij dit probleem onderkennen, 

heeft wethouder Steijn het  initiatief genomen om samen met de wethouders onderwijshuisvesting 

van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk en Heemstede een brandbrief 

naar de Minister van Onderwijs te sturen. Deze brief is mede ondersteund door nagenoeg alle 

schoolbesturen in deze gemeenten. 
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Dit had resultaat. Het Ministerie heeft naar aanleiding van onze gezamenlijke brief contact 

opgenomen. Op 5 juli 2021 zijn wij het gesprek aangaan over aangepaste of nieuwe voorwaarden 

om in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage op grond van de tweede tranche van de 

regeling SUVIS. Tijdens dit gesprek is uitvoerig gesproken over o.a. de bekostigingswijze, de 

verdeling van de kosten en of de regeling breder dan alleen voor ventilatie zou moeten gelden.  

Het ministerie gaf aan dat ze onze inbreng waarderen en deze zullen meenemen in de 

totstandkoming van de nieuwe regeling. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

 


