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Onderwerp: specifieke uitkering ventilatie in scholen

Geachte heer Slob,
In oktober 2020 heeft u 360 mln ter beschikking gesteld om de ventilatie in schoolgebouwen te
verbeteren. Via de SUVIS-regeling kan op de eerste 100 miljoen euro een beroep gedaan worden.
Graag wijzen wij u op een aantal ervaren drempels in de huidige regeling, in de hoop en
verwachting dat dit leidt tot een betere tweede regeling.
De voornaamste ervaren drempels van de huidige regeling zijn:
1.
Sturing op een enkelvoudige oplossing, namelijk het op orde brengen van de ventilatie,
terwijl de opgave om een integrale benadering vraagt. Als in een gebouw de ventilatie verbeterd
moet worden, is dat in veel gevallen niet het enige dat moet gebeuren. Bijvoorbeeld functionele
aanpassingen of aanpassingen om passend onderwijs mogelijk te maken. Veel gebouwen zijn daar
niet op berekend.
Het gevolg van de regeling is dat de gewenste aanpassingen niet gelijktijdig plaatsvindt, wat niet
efficiënt is, of dat de aanpassingen voor passend onderwijs worden meegenomen, maar niet
gesubsidieerd worden, wat een nog grotere wissel trekt op de financiën van gemeente en/of
schoolbestuur.
2.
De 70% eigen bijdrage is in veel gevallen niet op te brengen, of gaat ten koste van
bijvoorbeeld het in dienst nemen van voldoende personeel. Bovendien leiden investeringen in
ventilatie vaak tot een hogere exploitatielast. Installaties vragen energie en onderhoud.
Aan de kant van de scholen is sprake van een nu al tekortschietende bekostiging voor materiële
instandhouding en het gegeven dat scholen voor het realiseren van een ventilatie-installatie nooit
bekostiging hebben ontvangen. Zij moeten dus putten uit nooit ontvangen bekostiging of hun
bijdrage ten koste laten gaan van personele inzet.
Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de volgende 260 miljoen die beschikbaar komt.

Veel gemeenten geven aan geen middelen voor deze opgave vrij te kunnen maken, gezien de
andere opgaven waar ze voor staan. Financiële krapte zorgt ervoor dat er ook gemeenten zijn die
de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen ten aanzien van onderhoud
waarbij ze de aanpak van het ventilatieprobleem hier in het geheel onder scharen. Voor de
huidige regeling zien zij alleen de optie om de aanvraag te doen, zonder zelf bij te kunnen dragen.
Op grond van de ervaren drempels van de huidige regeling en op grond van de huidige
beleidsopgave pleiten wij voor een integrale benadering van de regeling van € 260 miljoen:
• Integraal gericht op onderwijskwaliteit en gezondheid, en
• Integraal gericht op het technische einddoel: energieneutraal en fris.
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