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Innovatieprogramma'Aardgasvrije en frisse basisscholen'.

Voorstel

Het project 'kindvoorziening Altweerterheide aan te melden voor het innovatieprogramma
'Aardgasvrije en frisse basisscholen' waarbij tevens de inspanningsverplichting wordt
aangegaan om het project te realiseren.

Inleiding

Het ministerie van BZK stelt een budget van € 5.000.000,- beschikbaar voor gemeenten
die in 2018 willen starten met een innovatieprogramma voor het aardgasvrij en fris maken
van bestaande basisscholen. In dit programma leert de gemeente samen met het
schoolbestuur en het bedrijfsleven hoe een bestaand schoolgebouw succesvol 'van het
aardgas kan worden afgehaald', hoe het binnenklimaat verbeterd kan worden en de
energ iereken ing betaalbaa r bl ijft.

Gemeenten kunnen tot 1 oktober 2018 hun aanmelding voor het innovatieprogramma
indienen. Dit met het doel een schoolgebouw te verduurzamen en het gebouw gereed te
maken voor een aardgasvrije toekomst. Uit alle ingediende aanvragen worden 10
projecten geselecteerd voor deelname aan het programma. De geselecteerde
(project)gemeenten krijgen allen een bijdrage van € 350.000,- (ongeacht de omvang van
het project). Deze wordt uitbetaald via het gemeentefonds. De resterende € 1.500.000,- is
bedoeld voor programmatische ondersteuning. Deze wordt verzorgd door Platform3l
(kennis- en netwerkorganisatie die overheden, maatschappelijke organisaties en
marktpartijen bij elkaar brengt) en Ruimte-OK (kenniscentrum voor Onderwijs en
Kinderopvang).

Door het indienen van een aanmelding committeert de gemeente zich samen met haar
paftners aan een proactieve houding en tijdsinvestering ten aanzien van het
in novatieprogram ma :

In te vullen door het B&W secretariaat:
/ljÄuroor¿

n Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
! Anders, nl.

Beslissing d.d

¡ Niet a

! Gewijzigde versie
n A-stuk
n B-stuk
n C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 4
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Roel Deneer
(o49s-s75454 )

drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
DJ-585707

Zaaknummer:
18864

Publicatie:
baar

Weert,
14 september 2018

S B

akkoord

Soort besluit: Besluit college

W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

qr M A IL
lJ

eB Nummer lg



. Het ambit¡eniveau om de kindvoorziening Altweerterheide te laten voldoen aan de
criteria 'aardgasvrij' en 'Frisse School klasse B' is aanwezig.

¡ Er is bereidheid om het proces op innovatieve wijze te doorlopen.
¡ Er wordt actief deelgenomen aan activiteiten vanuit de programmaondersteuning

gericht op de leer- en ontwikkelaspecten.

Tijdens een intake die plaatsvindt met de 10 geselecteerde gemeenten, worden per
project (maatwerk)afspra ken h ierover gemaa kt.

De oproep tot deelname aan het innovatieprogramma met daarin uitgebreide informatie
over het programma is volledigheidshalve bijgevoegd.

Beoogd effect/doel

Aanmelden van het project 'kindvoorziening Altweerterheide' voor deelname aan het
innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen' met daarbij de bereidheid om
mee te werken aan het programma conform de daaraan gestelde eisen.

Argumenten

1. Het project kindvaarziening Altweerterheide' is kansrijk om te worden geselecteerd
voor deelname aan het innovatieprogramma.

Om kans te maken op deelname aan het innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse
basisscholen' dient het project aan een aantal eisen te voldoen:

. Er dient voldaan te worden aan de programma-eisen. Dit houdt onder andere in

dat er sprake moet zijn van een schoolrenovatie waarvan de investeringskosten
door gemeente en (eventuele) andere partners worden gedragen. Naast deze
financiële investering wordt een proactieve houding en tijdsinvestering vereist ten
aanzien van het leertraject van het innovatieprogramma.

. De repeteerbaarheid / schaalbaarheid van het project is groot. Dit houdt in dat de
innovatie oplossingen die binnen het project bedacht worden ook bij andere
(vergelijkbare) scholen toepasbaar moeten zijn,

. De uitvoering (renovatie) start in 2019.

. De projectorganisatie staat open voor het bedenken van innovatieve oplossingen.

Volgens de huidige planning, inzichten en afspraken met schoolbestuur Eduquaat, kan met
het project kindvoorziening Altweeterheide' aan al deze eisen worden voldaan.

2. Deelname aan het innovatieprogramma helpt bij het realiseren van een duurzaam
gebouw zoals omschreven in het Programma van Eisen voor de kindvoorziening.

Op 4 september 2018 heeft uw college ingestemd met het Programma van Eísen (PvE)

voor de kindvoorziening Altweerterheide. Ten aanzien van duurzaamheid is in het PvE
gesteld: 'duurzaam is de norm, energieneutraal is de uitdaging'. Gelden die eventueel
vanuit het innovatieprogramma beschikbaar komen, dragen bij aan de financiële
haalbaarheid van de realisatie van een duurzaam gebouw.

3. Deelname aan het innovatieprogramma sluit aan bij de energieambitie en hoog
geprioriteerde warmtetransitie van de gemeente Weert.

In het coalitieprogramma 2078-2022 is warmtetransitie als hoge prioriteit benoemd. Dit is
nodig omdat onze energievoorziening de komende jaren ingrijpend zal gaan veranderen
als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs. Het gebruikvan fossiele energie zal
drastisch gereduceerd moeten worden tot dichtbij nul in het jaar 2050. Dit vergt een grote
inspanning van onder andere overheden. Het aardgasvrij maken van gebouwen is in dit
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kader een belangrijke opgave. Door deel te nemen aan het innovatieprogramma kan de
gemeente samen met haar partners leren hoe een gebouw succesvol van het aardgas
afgehaald kan worden. De kennis en ervaringen die worden opgedaan, kunnen helpen om
ook andere gebouwen aardgasvrij te maken.

4. Deelname aan het innovatieprogramma met de kindvoorziening Altweerterheide
draagt bij aan bewustwording bij kinderen ten aanzien van duurzaamheid.

Het is goed om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van het belang van
duurzaamheid. Door met een schoolgebouw deel te nemen aan het innovatieprogramma
kan er op dit vlak een win-win situatie ontstaan. Aan het proces om te komen tot een
aardgasvrije en frisse school kan een educatief programma voor schoolkinderen worden
gekoppeld waarbij bewustwording ten aanzien van duurzaamheid wordt vergroot. Het
schoolgebouw vervult in die zin een voorbeeldfunctie.

Kanttekeningen en risico's

Aanmelding van het project kindvoorziening Altweefterheide' voor het
innovatieprogramma geeft geen garantie op deelname. Van alle aanvragen die worden
ingediend kunnen slechts 10 projecten worden geselecteerd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Aanmelding voor en eventuele deelname aan het innovatieprogramma heeft geen invloed
op het besluít dat de gemeenteraad nog moet nemen over de kredietstelling voor het
project. Deelname aan het innovatieprogramma leidt tot een inspanningsverplichting om
!ra* n¡¡ia¡+ hinnan,.l^ ^-^^---mr ai¡an ¡"¡-^-.,^l l^ -^^l¡-^-^Á E- ¡â Â^^^ ^^-^1.^rrçL PrVJçLL u[r¡rçrr us PrvYrqrru¡rq-çrÐçrr JuLLsJvur LE rEoilJErErr. Lt tJ gEElt ÞPtdKE vott t:t:tt

resultaatverplichting. Uiteraard wordt bij de selectie van de tien projecten wel
meegewogen hoe kansrfk daadwerkelijke realisatie van het ingediende project is.

Rond december is bekend of met het project 'kindvoorziening Altweerterheide'
deelgenomen mag worden aan het innovatieprogramma. Als dit het geval is zal hiermee
bij de kredietstelling aan de raad voor dit project (naar verwachting 1e kwartaal 2019)
rekening worden gehouden.

Mocht het project geselecteerd worden voor het innovatieprogramma, maar om welke
reden dan ook toch niet doorgaan, leidt dit niet tot een terugbetaalverplichting van de
ontvangen rijksbijdrage.

Uitvoering/evaluatie

Na positieve besluitvorming door uw college wordt het project 'kindvoorziening
Altweerterheide' uiterlijk 1 oktober 20L8, 72.00 uur aangemeld voor het
innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen'. Een stuurgroep, samengesteld
uit vertegenwoordigers van het Ministeries van BZK en OCW, de VNG en de PO-raad
selecteeft 10 pilots uit de ingediende projectvoorstellen. De stuurgroep adviseert op 11
oktober 2018 de Minister van BZK over het verstrekken van een decentralisatie-uitkering
uit het gemeentefonds om deze projecten mede-mogelijk te maken. Indien ons project
hiervan onderdeel uitmaakt vindt er een intake plaats waarin afspraken worden gemaakt
over de verdere programma-aanpak, monitoring en evaluatie.
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Communicatie/ participatie

De aanvraag voor het innovatieprogramma 'Aardgasvrije en frisse basisscholen' is in nauw
overleg met het schoolbestuur Eduquaat voorbereid. Eduquaat moet en zal, evenals uw
college, een besluit overleggen waarin deelname en een actieve inspanning aan het
rnnovatreprogramma en het project worden bevestigd.

Overleg gevoerd met

Intern:
Jack Westenberg, afdeling R&E, team Vastgoed
Patricia Vos, afdeling Financiën

Extern:
Schoolbestuu r Eduquaat

Bijlagen:

Aan meldformu lier in novatieprog ram ma Aardgasvrije en frisse basisscholen
inclusief bijlagen.
Oproep'Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen'

a

a
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