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Geachte raadsleden, partijbesturen, programmacommissies,
In 2022 mogen wij allemaal weer kiezen voor ons politiek bestuur in de gemeenten. Alle gemeenten staan
voor de uitdaging om bij te dragen aan de energietransitie. De komende raadsperiode heeft u weer de mogelijkheid om te werken aan het behalen van de klimaatdoelen zoals afgesproken in het klimaatakkoord. Ook
scholen moeten in 2030 50% minder CO2 uitstoten. Een flinke klus, maar niet onmogelijk!
Realiseer vóór het einde van de komende raadsperiode zo veel mogelijk zonnepanelen op geschikte
schooldaken in uw gemeente als opstap naar een duurzaam schoolgebouw. Zo kunnen alle kinderen
leren op én over zonne-energie van eigen schooldak.
De impact hiervan is veelzijdig:
-

Minder CO2: het maatschappelijk vastgoed is van en voor alle bewoners in de gemeente.

-

De zonneladder: het benutten van bestaande daken is slim, dubbel ruimtegebruik, leidt tot minder
zonnevelden in het landschap en kan rekenen op meer acceptatie.

-

Zon-op-schooldak is een eenvoudig en financieel aantrekkelijke maatregel die schoolbesturen en
scholen motiveert tot het nemen van meer verduurzamingsstappen zoals energiebesparing en duurzaamheid in het onderwijs.

-

Inclusief: met het verduurzamen van een school bereik je alle kinderen, ook diegenen die van huis
uit minder snel in aanraking komen met verduurzaming.

-

Draagvlak: de groene bewustwording springt over via de leerlingen naar de ouders en de buurt.

Stichting Schooldakrevolutie
-

Is een door het ministerie van BZK ondersteunde onafhankelijke stichting die zonder winstoogmerk
tot doel heeft om op alle geschikte schooldaken zonnepanelen te realiseren.

-

Staat klaar om de gemeente en het schoolbestuur te begeleiden met regio-ambassadeurs en schooldakcoaches.

-

Ontzorgt het schoolbestuur met één coach die adviseert in alle benodigde praktische stappen tot na
de uitvoering: analyse van gebouwportefeuille, aanleveren investeringsdocument, advies over financiering, offerte uitvraag, btw en verzekering.

-

Stimuleert educatie en gedragsverandering in de schoolgemeenschap.

-

Heeft op haar schooldakkaart dakscans voor ieder schoolgebouw beschikbaar. Deze dakscan brengt
het potentieel in kaart met een verwachte stroomopbrengst, benodigde investering, terugverdientijd
en CO2 besparing.
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-

Coördineert de Scholen Energiebespaarlening met een lage rente en zonder afsluitkosten zodat elk
schoolbestuur mee kan doen.

-

Is onderdeel van het programma Scholen op Koers 2030 met Kenniscentrum Ruimte-OK, dat werkt
aan een gefaseerde en integrale aanpak voor het verduurzamen van schoolgebouwen.

De gemeente
-

Kan hierin samenwerken met de andere gemeenten in de regio in het uitvoeringsprogramma van de
Regionale Energie Strategie.

-

Kan het benodigde beleid en instrumentarium bespoedigen door samen met de schoolbesturen Integrale Huisvestingsplannen vast te stellen.

-

Kan als gedeeld eigenaar van de gebouwen met de schoolbesturen helpen om knelpunten bij de uitvoering te beslechten.

-

Kan de schoolbesturen mobiliseren en aanmoedigen tot concrete plannen door budget vrij te maken
voor het aanlooptraject tot het concrete plan.

Zorg dat zon op schooldak wordt opgenomen in het programma van uw partij en het latere
college akkoord. Schooldakrevolutie staat ook voor uw regio klaar!

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.schooldakrevolutie.nl. Hier vindt u alle informatie over
ons en kunt u zich abonneren op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief. Wilt u aan de slag of heeft u vragen?
Neem dan contact op via contact@schooldakrevolutie.nl of bel naar 06 1363 8332.
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