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Onderwerp: Duurzame VO-campus
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 07 juni 2021,
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het college voorstelt om een plus te zetten op de BENG-norm, maar de campus niet volledig
energieneutraal te realiseren;
2. reden hiervan is dat extra investeringen niet in verhouding lijken te staan met de besparingen
die deze opleveren;
3. scholen wettelijk gezien alleen in duurzaamheidsmaatregelen mogen investeren als daar een
exploitatievoordeel door ontstaat en waardoor dit niet ten koste gaat van het onderwijs;
4. ontwikkelingen en innovaties in de markt rond duurzaam bouwen erg snel gaan en prijzen van
installaties nog steeds dalen;
5. in het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat alle schoolgebouwen in Nederland in 2050
volledig energieneutraal zijn,
van mening dat
1. een duurzame VO-Campus een belangrijke educatieve functie kan hebben;
2. het erg goed is dat er een plus wordt gezet op de BENG-norm door economisch rendabele
investeringen ook mee te nemen;
3. investeringen in duurzaamheid die zichzelf terug verdienen / kostenneutraal in de exploitatie
kunnen worden opgevangen altijd gedaan moeten worden;
4. in de ontwerpfase zou kunnen blijken dat er meer economisch rendabele
duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn dan nu in het investeringsbudget is opgenomen,
verzoekt het college
1. binnen het budget in alle redelijkheid te streven naar een zo duurzaam mogelijke VO-Campus;
2. een extra investeringsvoorstel aan de raad voor te leggen als blijkt dat er aanvullende
duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden die voor de gemeente kostenneutraal
in de begroting kunnen worden opgevangen
en gaat over tot de orde van de dag.
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