Bijlage Duurzaamheidsmaatregelen Primair Onderwijs 2016
Dit betreft een bijlage als bedoeld in artikel 3 van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling
onderwijs gemeente Harderwijk 2009.
I Aanduiding van de voorziening
Het bevoegd gezag van een onderwijsaccommodatie kan een aanvraag indienen voor één of meer
van de volgende voorzieningen gericht op Duurzaamheidsmaatregelen:
1. Vervanging van bestaand glas door HR++ beglazing in nieuwe buitenkozijnen
Verstrekken van een maximale bijdrage van 70% van de kosten zoals deze in 2011 zijn geraamd per
genoemde onderwijsaccommodatie :
a. Schoolgebouw Bosboom Toussaintstraat 1
€ 370.267,- (gemeentelijk gebouw)
b. Schoolgebouw Busken Huetlaan 4
max 70% van € 209.302,- =
€ 146.511,c. Schoolgebouw Kennedylaan 3
max 70% van € 176.894,- =
€ 123.825,d. Schoolgebouw Lovinkstraat 13
max 70% van € 348.661,- =
€ 244.062,e. Schoolgebouw Vondellaan 26
max 70% van € 282.844,- =
€ 197.990,f. Schoolgebouw Vondellaan 28
max 70% van € 357.858,- =
€ 250.500,g. Gymlokaal Constantijn Huygenslaan 1
€ 118.721,- (gemeentelijk gebouw)
h. Gymlokaal Deventerweg 83a
€ 133.985,- (gemeentelijk gebouw)
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- de nieuwe HR beglazing dient tenminste voorzien zijn van meervoudig glas met een warmtewerende
coating of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,2 W/m2K gemeten
conform NEN-EN 673
- toepassen ventilatievoorzieningen minimaal conform eisen Bouwbesluit
- tenminste gelaagd glas (doorvalveilig) op verdiepingen bij afstand kleiner dan 850 mm t.o.v. vloer
verdieping / dakconstructie
- tenminste gelaagd glas (minimaal letselwerend) bij afstand kleiner dan 1400 mm t.o.v. vloer begane grond
/ verdieping / maaiveld
- speellokaal / gymlokaal ook boven afstand van 1400 mm t.o.v. vloer gelaagd glas (minimaal letselwerend)
Declaraties van de feitelijke kosten kunnen na afronding van de werkzaamheden worden ingediend. Er
wordt maximaal 70% van het geraamde bedrag uitgekeerd aan de schoolbesturen. Uiterlijk 31 december
2020 moet het werk uitgevoerd zijn.
Totale maximale gemeentelijke bijdrage komt uit op € 1.585.861,-.
2. Onderzoek mogelijkheden plaatsen zonnepanelen op daken
Verstrekken van een bijdrage voor onafhankelijk deskundig situeringsonderzoek en constructief
onderzoek naar de mogelijkheden om pv-panelen op daken te plaatsen. De gemeentelijke bijdrage op basis
van feitelijke kosten tot een maximale bijdrage van € 2.000,- per accommodatie.
Totale maximale gemeentelijke bijdrage komt bij 30 accommodaties uit op € 60.000,3. Aanbrengen presentatiepaneel bij aanbrengen van pv-panelen
Verstrekken van een bijdrage voor het aanbrengen van een presentatiepaneel.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- bij de accommodatie moeten daadwerkelijk pv-panelen worden geplaatst
- de resultaten van de pv-panelen moeten op het paneel zichtbaar zijn
- het paneel moet op een direct zichtbare plek worden opgehangen
De gemeentelijke bijdrage op basis van feitelijke kosten tot een maximale bijdrage van € 1.500,- per
accommodatie.
Totale maximale gemeentelijke bijdrage komt bij 30 accommodaties uit op € 45.000,-
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Bij onderstaande maatregelen wordt er gemiddeld bij de maatregel waarbij het krediet van € 2.000.000,wordt overschreden.

4. Plaatsen CO2-meters in (speel)lokalen
Verstrekken van een bijdrage voor het aanbrengen van adequate afleesbare CO2-meters in (speel) lokalen
welke hiervan in het kader van eerdere regelingen nog niet waren voorzien.
De gemeentelijke bijdrage op basis van feitelijke kosten tot een maximale bijdrage van € 200,- per CO2meter voor aanschaf en installatie.

5. Aanvullend isoleren van daken op accommodaties waarvan de oplevering van de accommodatie voor 1
januari 2004 is gelegen
Verstrekken van een bijdrage voor het aanbrengen van extra isolatie op bestaande daken waarbij de som
van de warmteweerstand van de lagen toeneemt met ten minste 1,5 m2K/W ten opzichte van de bestaande
situatie.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- aanvragen kan met terugwerkende kracht van 1 januari 2015
- de warmteweerstand moet op twee decimalen nauwkeurig berekend worden
- de opleveringsdatum van de accommodatie is gelegen vóór 31 december 2003.
De gemeentelijke bijdrage wordt berekend op basis van aanvullend geïsoleerde m2 dakvlak. Voor het
isoleren van plat dak maximaal € 20,- per m2 en voor hellend dak maximaal € 45,- per m2.
6. Energiezuinige verlichting bij accommodaties waarvan de oplevering van de accommodatie voor 1
januari 2004 is gelegen
Verstrekken van een bijdrage voor het vervangen van conventionele TL's van de bestaande
binnenverlichting door spiegeloptiekarmaturen in combinatie met hoogfrequent (HF) elektronisch
voorschakelapparaat en fluorescentielampen, dan wel LED-verlichting.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- aanvragen kan met terugwerkende kracht van 1 januari 2015
- inclusief ten minste daglichtafhankelijke (dim) regeling aan raamzijde van de lokalen
- aanvraag betreft het totaal vervangen van de bestaande verlichtingsarmaturen
- de opleveringsdatum van de accommodatie is gelegen vóór 31 december 2003.
De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op maximaal € 2.000,- per 115 m2 vastgestelde
onderwijshuisvesting.

7. Mechanische luchttoe- en afvoersysteem bij accommodaties waarvan de oplevering van de
accommodatie voor 1 januari 2004 is gelegen
Verstrekken van een bijdrage voor het plaatsen van een mechanische luchttoe- en afvoersysteem met
warmteterugwinning (WTW).
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
- aanvragen kan met terugwerkende kracht van 1 januari 2015
- alleen aan te vragen voor het maximaal aantal vastgestelde (speel)lokalen onderwijshuisvesting
- na realisatie mag de luchtkwaliteit maximaal 1000 ppm te zijn in 95% van de gebruikstijd
- de ventilatiecapaciteit van het te plaatsen systeem dient minimaal 750 m3 per uur te zijn voor een
(speel)lokaal geschikt voor circa 30 personen
- het rendement van de warmteterugwinning dient minimaal 60% te zijn
- het geluidsniveau in de (speel)lokalen t.g.v. de installatie is maximaal 35 dB(A)
- de warmteterugwinning moet in perioden buiten het stookseizoen automatisch uitgezet kunnen worden
- de opleveringsdatum van de accommodatie is gelegen vóór 31 december 2003.
De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op maximaal € 7.500,- per vastgestelde (speel)lokalen
onderwijshuisvesting.

II Indieningdatum
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De aanvraag dient uiterlijk 1 oktober 2016 te worden ingediend.
De aanvraag moet voldoen aan de volgende vereisten:
-schriftelijk indienen
-uitsplitsen per gebouw
-nummers regeling benoemen per onderdeel wat aangevraagd wordt

III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend
Deze voorziening is van toepassing voor de periode vanaf de bekendmaking van dit besluit tot
31 december 2020. Het College zal beschikkingen afgeven voor 15 november 2016.

IV Toekenningcriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een
voorziening
Voor alle voorzieningen gelden de genoemde toekenningcriteria onder I
IVa Schoolsoort
De voorzieningen staan open voor onderwijsgebouwen en gymnastieklokalen voor basisonderwijs in
de gemeente Harderwijk.
IVb Voorziening staat niet open voor een nevenvestiging van een hoofdvestiging in een andere
gemeente
Voor nevenvestigingen op het grondgebied van deze gemeente staat de voorziening open indien de
hoofdvestiging van de school, gelegen in een andere gemeente, in die gemeente geen aanspraak kan
maken op deze zelfde voorzieningen, onafhankelijk van de vraag of deze aanspraken ook
daadwerkelijk worden gehonoreerd.
IVc Hoofdgebouw/ dislocatie/ nevenvestiging
De voorziening staat uitsluitend open voor (delen van) hoofdgebouwen, dislocaties en
nevenvestigingen met een permanente bouwaard.
De voorziening staat niet open voor een nevenvestiging die niet is gelegen op het grondgebied van
deze gemeente.
De voorziening staat niet open voor een onderwijsaccommodatie met een permanente bouwaard
waarvan redelijkerwijs wordt voorzien dat deze accommodatie binnen vijf jaar na het aanvragen van
de voorziening blijvend zal ophouden het voor een school te gebruiken.
IVd Overige voorschriften op basis waarvan het schoolbestuur in aanmerking komt voor een
voorziening
1 De aanvrager is bouwheer voor de uit te voeren maatregelen.
2 Door het indienen van een aanvraag verklaart het schoolbestuur de gevraagde eenheden van de
gevraagde maatregelen daadwerkelijk te realiseren vóór 1 december 2020 voor zover de volledige
gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in deze regeling wordt toegekend.
3 Na de indieningstermijn wordt door de gemeente aan de indieners een opgave verstrekt van alle
ingediende aanvragen. Vervolgens worden de indieners gevraagd hun aanvraag te bevestigen op het
onderdeel waar de bekostiging door de gemeente lager uit zou vallen vanwege het bereiken van het
bekostigingsplafond. Zo nodig wordt overleg gevoerd met de indieners waarin de aanvrager
duidelijkheid verschaft over het handhaven of intrekken van de aanvraag.
4 Door het indienen van de aanvraag, verklaart het schoolbestuur alle inlichtingen te zullen
verstrekken en in goed overleg met de gemeente alle handelingen te zullen verrichten die
noodzakelijk zijn om realisatie vóór 1 december 2020 te bewerkstellingen, met in achtneming van het
gestelde onder 3.

V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
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Toekenning vindt plaats via een te ontvangen beschikking voor een eenmalige bekostiging na
beoordeling van de aanvraag met in de beschikking aangegeven bedrag en maatregel.

VI Subsidieplafond
Het subsidieplafond tot en met het maximum van de regeling ad € 2.000.000,- is verdeeld zoals
opgenomen onder I.

VIa Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd

Het subsidieplafond zoals aangegeven onder paragraaf V en VI is van toepassing.
In aanvulling hierop komen alle eventuele meer- en bijkomende kosten van de maatregel voor
rekening van de aanvrager.
VIb Verdelingsregels

Er vindt een verdeling plaats zoals genoemd onder I, waarbij vanaf maatregel 4 zal worden
gemiddeld bij de maatregel indien het budget van € 2.000.000,- wordt overschreden.
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