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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Help scholen verduurzamen’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel Programmabegroting 2022-2025 (incl. 

bijstellingen huidige uitvoeringjaar 2021) (RIS309850) op 4 november 2021 de door het raadslid 

mevrouw Klokkenburg-Reedeker ingediende motie ‘Help scholen verduurzamen’ (RIS310591) 

aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

-  25% van de scholen waarvan het energielabel bekend is, het laagste energielabel G heeft;  

-  er diverse regelingen zijn voor scholen om het gebouw te verduurzamen. 

 

 Overwegende, dat:  

-  het voor scholen met een (zeer) laag energielabel en met zicht op nieuwbouw/renovatie binnen 

afzienbare tijd niet rendabel is nog flink te investeren in verduurzaming;  

-  het voor de Haagse klimaatdoelstellingen wel van belang is dat ook deze scholen stappen zetten 

wat betreft het energielabel en energieverbruik;  

-  met simpele ingrepen energiebesparende maatregelen kunnen worden getroffen, bijvoorbeeld 

door waterbesparende kranen en glasisolatiefolie.  

 

Verzoekt het college:  

-  in overleg met schoolbesturen te onderzoeken of aanvullende ondersteuning vanuit de gemeente 

nodig is om energiebesparende maatregelen te stimuleren bij schoolgebouwen die voor de korte 

en middellange termijn op de planning staan om vervangen te worden, en gaat over tot de orde 

van de dag.”  
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Het college reageert hierop als volgt: 
 

De verduurzaming van bestaande schoolgebouwen is een opgave waar het college zich, met u, voor 

inspant. De huidige aanpak richt zich op de lange termijn (duurzame vervanging of volledige 

renovatie) en de middellange termijn (cofinanciering van een pakket energiebesparende maatregelen 

voor bestaande schoolgebouwen) in de veronderstelling dat schoolbesturen zelf initiatief nemen op de 

korte termijn. Uw motie roept op hier, gezien de het energielabel van veel oudere schoolgebouwen, 

toch meer aandacht voor te hebben.  

 

Schoolbesturen zijn als eigenaar verantwoordelijk voor exploitatie, onderhoud en aanpassingen aan 

bestaande gebouwen. Voor het merendeel van de schoolgebouwen in Den Haag zijn schoolbesturen op 

grond van het activiteitenbesluit verplicht om energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van minder dan 5 jaar (de zogenaamde erkende maatregelen) te realiseren. Sinds 

2019 zijn zij daarnaast verplicht om hierover te rapporteren. Ook voor de kleine scholen die niet 

wettelijk verplicht zijn om de erkende maatregelen uit te voeren, is de door RVO gepubliceerde lijst 

van deze maatregelen een handzaam uitgangspunt voor de verduurzaming. De Omgevingsdienst 

Haaglanden ziet zo nodig toe op zowel de naleving van de informatieplicht als de realisatie van de 

erkende maatregelen.  

 

In het licht van de rapportageplicht over genomen energiebesparende maatregelen en de oplopende 

energieprijzen lijkt er momentum om schoolbesturen juist nu een effectief zetje te kunnen geven om 

ook gebouwen die eerder niet in beeld kwamen te verduurzamen.  

 

Het college is in lijn met de motie in gesprek gegaan met schoolbesturen in Den Haag om te 

onderzoeken of aanvullende ondersteuning vanuit het college nodig is voor het stimuleren van 

energiebesparende maatregelen met een relatief korte terugverdientijd bij schoolgebouwen met een 

die op korte of middellange termijn vervangen zullen worden. Schoolbesturen geven aan veel 

energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd reeds gerealiseerd te hebben of in de 

planning opgenomen te hebben.  

 

Het college zal de komende maanden een aantal mogelijkheden onderzoeken om schoolbesturen te 

stimuleren om energiebesparende maatregelen te treffen bij schoolgebouwen met een relatief korte 

resterende levensduur. De volgende acties zijn ingezet: 

 

 -  De mogelijkheid wordt onderzocht om zonnepanelen voor een relatief korte periode (circa 5 tot 

10 jaar) op schooldaken te plaatsen, waarna ze verplaatst kunnen worden naar een volgend dak. 

Er wordt een business case voor een schoolgebouw uitgewerkt. 

 -  Er loopt deze zomer een actie met het nalopen van de inregeling van verwarmingsinstallaties bij 

scholen. 

-  In de Duurzaamheidskring Scholen wordt de komende tijd extra aandacht besteed aan 

energiebesparende maatregelen.  

 

Eind 2022 wordt het beleid voor het verduurzamen van schoolgebouwen geüpdatet. Resultaten uit 

bovenstaande onderzoeken en pilots zullen hierin worden meegenomen.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 


