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Voorstel:

1. Principe besluit nemen dat uitvoering wordt gegeven aan het project Frisse Scholen, waarbij 
gestreefd wordt om in alle klassen in de gemeente Dalfsen de luchtkwaliteit te optimaliseren. 

2. Uitgangspunten is dat de verdeling van de kosten tussen gemeente en schoolbestuur 50/50 is en 
dat er sprake is van een éénmalilge actie. 

3. € 900.000 Beschikbaar stellen, dekking is als volgt: 
� het Rijk   € 212.318;  
� de provincie    € 225.000;  
� gemeente    € 231.341; 
� schoolbesturen  € 231.341. 

De gemeentelijke middelen komen uit de reserve onderwijshuisvesting (€ 186.000) en de reserve 
klimaat en duurzaamheid (€ 45.341). 
 

 

 
Inleiding:
In 2008 heeft de gemeenteraad als onderdeel van het gezondheidsbeleid besloten om alle scholen door de 
GGD te laten onderzoeken op de luchtkwaliteit. Met de schoolbesturen is afgesproken dat er een frisse 
scholen project wordt opgezet en dat aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken maatregelen 
worden genomen. In de winter van 2008-2009 zijn alle scholen door de GGD bezocht. De resultaten van 
het onderzoek zijn inmiddels bekend en verder uitgewerkt door DWA. Ook het Rijk heeft een 
subsidieregeling in het leven geroepen voor verbeteringen van het binnenklimaat op scholen en voor 
energiebesparende maatregelen. Door de subsidie van het rijk hebben we nu een unieke kans om het 
project goed op de kaart te zetten en de frisse lucht in alle schoollokalen te optimaliseren. Dit is een 
eenmalige actie. 
 
 
Resultaten 
Uit de onderzoeken van de 18 basisscholen in Dalfsen blijkt dat er veel te verbeteren is aan de 
luchtkwaliteit in de scholen. Slechts drie scholen hebben voldoende ventilatiecapaciteit. Zeven scholen 
scoren onvoldoende, maar kunnen met relatief kleine aanpassingen worden verbeterd. Bij 8 scholen zijn er 
echt belangrijke aanpassingen noodzakelijk. De resultaten zijn met de scholen en leerkrachten besproken 



 

 

 

  

 

   

 

zodat zij direct maatregelen kunnen nemen. Een aantal adviezen van de GGD kan door de school zelf 
worden aangepakt zoals het inregelen van de CV, schoonmaak van de school en vervangen van gordijnen 
en lamellen.  
 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Als het gaat om schoolgebouwen is, grof gezegd, de gemeente verantwoordelijk voor de buitenkant van 
het gebouw en het schoolbestuur voor de binnenkant van het gebouw. Als het gaat om het binnenklimaat 
van de school is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De schoolbesturen moeten zorg dragen 
voor de installaties, maar de gemeente moet er voor zorgen dat de scholen voldoen aan de van toepassing 
zijnde bouwbesluiten.  
 
De gemeente Dalfsen wil het binnenklimaat vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid aanpakken. In het 
Oogo (Op overeenstemminggericht overleg) met de schoolbesturen staat het binnenklimaat al een aantal 
jaren op de agenda.  
 
In september 2009 heeft het Rijk een subsidieregeling gepubliceerd die bedoeld is voor het verbeteren van 
het binnenklimaat en het treffen van energiebesparende maatregelen. Er kan een rijkssubsidie van 60% 
van de kosten worden aangevraagd, 40% moet gefinancierd worden door gemeente, schoolbesturen of 
derden. Per school kan een energieprestatie en binnenmilieu advies (EBA) aangevraagd worden. Deze 
kosten kunnen voor € 1000 in aanmerking voor de subsidie worden gebracht. De aanvraag is in december 
2009 ingediend. Daarom is het van belang om op dit moment een principebesluit te nemen om het project 
Frisse scholen uit te voeren. Na uw besluit stellen wij een uitvoeringsregeling op, die wij ter hand nemen. 
 
 
Alternatieven:
De uitvoering van de Rijksregeling en het project frisse scholen is met de schoolbesturen besproken. 
Daarbij is het uitgangspunt van de gemeente geweest dat de kosten die overblijven na Rijks- en provinciale 
subsidie 50/50 moeten worden verdeeld tussen gemeente en schoolbesturen.  
 
Nu is er een unieke kans voor de scholen in de gemeente Dalfsen om de luchtkwaliteit in alle scholen te 
optimaliseren. Het voorstel biedt de mogelijkheid om alle scholen de komende vijf jaar aan te pakken en 
het binnenklimaat in de lokalen te optimaliseren. De provincie is bereid om voor dit scenario € 225.000 
beschikbaar te stellen mits het ook gekoppeld wordt aan het duurzaam thuis project van de gemeente. Het 
is echter wel een ambitieus plan waarbij van schoolbesturen gevraagd wordt de komende jaren ook te 
investeren.  
 
We zijn afhankelijk van de schoolbesturen of dit scenario haalbaar is. Zij moeten immers 50% van de 
kosten zelf dragen. De meeste schoolbesturen hebben zich tot nu toe positief uitgelaten over dit voorstel. 
Wel met de kanttekening dat op dit moment de uitwerking nog te onduidelijk is om een definitieve uitspraak 
te doen. Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke deelname. 
 
Alternatief is om alleen de Rijkssubsidie aan te vragen en alleen de lokalen die er het slechtst aan toe zijn 
aan te pakken. Het is dan onzeker hoeveel de provincie nog bereid is om bij te dragen. Er kunnen dan 
slechts een beperkt aantal lokalen worden aangepakt.  
 
 



 

 

 

  

 

   

 

Financieel kader:
De kosten voor de uitvoering van het programma worden geraamd op €  900.000. Dit is een taakstellend 
budget voor een eenmalige actie voor de schoolbesturen/scholen die in dit project participeren.  
Uitgangspunt is dat de verdeling van de kosten tussen schoolbestuur en gemeente 50/50 is. 
Bij een investering van € 900.000 is de verdeling van de kosten van toepassing.  

� de rijksbijdrage (60% van de subsidiabele kosten) is maximaal € 212.318; 
� de provincie is bereid om maximaal € 225.000 bij te dragen; 
� gemeentelijke bijdrage bij een investering van € 900.000 totaal € 231.341; 
� bijdrage van schoolbesturen is bij een investering van € 900.000 eveneens € 231.341. 

 
De bijdrage van de gemeente kan voor een deel betaald worden uit de reserve onderwijshuisvesting. Deze 
was in stand gehouden voor het project voor inbraak- en brandveiligheidinstallaties. De resterende 
middelen kunnen worden herbestemd voor het project frisse scholen. Dit is een bedrag van ongeveer  
€ 186.000. Vanuit de reserve klimaat en duurzaamheid kan een bedrag van € 45.341 beschikbaar worden 
gesteld. Indien blijkt dat de € 45.341 niet besteed gaat worden vloeien deze middelen terug naar de 
reserve klimaat en duurzaamheid.  
 
 
Communicatie: 
De plannen worden verder uitgewerkt in overleg met schoolbesturen. 

 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


