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Even voorstellen…



Project Duurzame Scholen Overijssel

Doelen:

 Inzicht in duurzaamheidsopgave in Overijssel van
(basis)schoolgebouwen

 Informeren en faciliteren gemeenten, schoolbesturen en
schooldirecties – bewustwording én activeren

 Scholen nemen energiemaatregelen

Uitvoering

 Projectgroep: Energiecoaches, NMO

 Energiescans

 Bijeenkomsten

 Informatiemateriaal

 Waar mogelijk: koppeling met educatie

 Financiële bijdrage in te nemen maatregelen



Resultaten 2017
 157 scholen (van 217) in beeld (+ ca. 40 extra buiten

projectgemeenten)

 51 energiescans uitgevoerd

 Expertbijeenkomsten georganiseerd en bijgewoond

 Eerste scholen nemen maatregelen n.a.v. scans, of
nemen paragraaf duurzaamheid op in IHP en MJOP

 Samenwerkingen opgezet

Wat is het beeld? (1)

 (geschatte) labels in beeld:
▫ 30 x A,
▫ 83 x B/C
▫ 82 x D en lager

 Gemiddelde energiekosten ruim € 14.000,- per jaar
▫ Gemiddeld ca. 35.300 kWh elektriciteit
▫ Gemiddeld ca. 16.092 m3 gas



Wat is het beeld? (2)

 Besparing door gedrag al 5 tot 10%,
met “quickwins” (tvt 1 jaar) nog eens € 2000,- per jaar
= € 3400,- binnen een jaar terug te verdienen (24%!)

 Meest geadviseerde quickwins:
▫ energiemonitoring
▫ optimaliseren instellingen
▫ programmeerbare thermostaatkranen
▫ radiatorfolie
▫ ledverlichting

Vervolg 2018

 Verdubbeling aantal scholen
(bereik van 200 scholen in 2017 naar 400 in 2018)

 Minimaal 80 scholen verduurzamen

 3 extra energiecoaches (6 in totaal; 3 per regio)

 Extra monitoring, analyse + follow-up bij scholen van
2017 (welke maatregelen zijn na een jaar genomen)

 Meer/verbeterde koppeling met andere initiatieven,
projecten, gemeenten, andere provincies en NEO-
partners



Financieringsmogelijkheden
Provincie Overijssel
1. Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen

ondernemingen (de “Geld-terug-actie”)
2. Energielening voor ondernemingen
3. Tenderregeling Duurzame energieopwekking en

energiebesparing
(openstelling: 15 februari 2018 – 3 april & 1 augustus – 15 september)

Landelijk
Rijksregeling voor zon (SDE+ voor grootverbruik)

Overig (bv laagrentelening, crowdfunding, postcoderoos)

Educatie

Voorbeelden van educatieve mogelijkheden
 Project-E
 Eco-Schools
 Energy Challenges
 Lespakket Buurkracht - Energiemonsters (Enexis/Cogas)
 HofPower

Ondersteuning & advies door NMO



www.overijssel.nl/duurzamescholen

Vragen?


