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Energiebesparing scholen in Brabant en Limburg rr

Eindhoven, oktober 2017
Beste directeur, beste leerkracht van groep 7/8,
Wist u dat 70 tot 80 procent van alle scholen eenvoudig veel energie kan besparen in hun
gebouw? En dat in 70 tot 80 procent van de scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet aan de
minimum eisen voldoet? Dit heeft als gevolg: Meer ziekteverzuim, lagere leerprestaties en te hoge
kosten voor energie en onderhoud. Dat kan beter en voor veel scholen is het zelfs verplicht om
energiemaatregelen te treffen die zich in minder dan vijf jaar terugverdienen.
We kunnen ons voorstellen dat niet alle scholen en schoolbesturen hiervan op de hoogte zijn, en
hebben daarom, naast de reguliere handhaving, een speciale aanpak "Energiebesparing Scholen in
Brabant en Limburg" ontwikkeld. Uw school kan gebruik maken van ons aanbod en zo aan deze
energiewetgeving voldoen.
E n e r g i e a d v i e s en s c h o l i n g s p r o j e c t
In 2017 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij alle 29 omgevingsdiensten in
Nederland extra capaciteit ingezet voor handhaving van energiebesparing in (school)gebouwen.
Dit is een van de acties uit het Nationaal Energieakkoord. Omgevingsdienst NL (ODNL) voert dit
pilot project uit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) levert een bijdrage
vanuit de Green Deal Scholen.
De ODNL heeft samen met RVO.nl, met drie Regionale Uitvoeringsdiensten (ODZOB, RUDZL,
RUDLN) en de Zuyd Hogeschool in Heerlen een aantrekkelijk pilot project opgezet: een gratis
energie advies van een energie-inspecteur gecombineerd met een scholingsproject voor HBOstudenten en een lesprogramma voor leerlingen uit groep 7 en 8.
Meer hierover wordt uitgelegd in de bijlage ' E n e r g i e b e s p a r i n g s c h o l e n in B r a b a n t en
Limburg'.
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Aanmelden
De schoolbezoeken vinden plaats op 12, 13 of 14 december 2017. Het gaat om ongeveer 2 uur,
bestaande uit een klassikaal deel en een speurtocht door de school. Enkele weken na dit bezoek
ontvangt u het energierapport voor uw school. U kunt zich nu aanmelden voor dit gratis
energieadvies met scholingsproject via duurzaamheid@odzob.nl (op volgorde van inschrijving dus
wees er snel bij!). Hebt u vragen? Neem dan contact op met Richard Savelkoul, energie-inspecteur
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: T 088 369 06 59.
Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam 'Energiebesparing scholen in Brabant en Limburg',

J.M.L. Tolsma
Directeur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

