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Geachte leden van de Raad, 

In april jl. hebben wij het initiatiefvoorstel “Zon op School” van de Fractie van Groen Links 
ontvangen. In deze brief treft u onze reactie op dit voorstel aan.  

In algemene zin vinden wij het initiatiefvoorstel sympathiek en sluit dit goed aan bij het
coalitieakkoord 2010-2014 “Werken aan een duurzame toekomst”.  
Wij juichen het toe als schoolbesturen investeren in de duurzaamheid en energiebesparing van 
hun schoolgebouwen en daarmee een bijdrage leveren aan onze ambitie ‘Nijmegen 
energieneutraal in 2045’ te realiseren. Sinds 2008 is het overgrote deel van de schoolgebouwen 
doorgedecentraliseerd. Schoolbesturen zijn daardoor volledig eigenaar geworden van de 
schoolgebouwen. Daarmee zijn zij zelf verantwoordelijk voor kwaliteit en duurzaamheid van deze 
gebouwen en hebben zij belang bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen in het 
kader van de exploitatie van deze gebouwen. 

Wij constateren dat schoolbesturen deze verantwoordelijkheid in toenemende mate oppakken, 
zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. We geven enkele voorbeelden. 

Op 31 mei van dit jaar zal het bestuur van de stichting St. Josephscholen een besluit nemen voor 
het verduurzamen van 8 scholen in 2014. De stichting St. Josephscholen wil een Groenfonds 
oprichten waaruit de duurzame investering zal worden gefinancierd. Het fonds zal gevoed  
worden met de middelen die vrijkomen door besparing op de energielasten en het 1 jaar uitstellen 
van investeringen aan de gebouwen. Verder wil zij gebruik maken van de middelen die de 
Stichting Zevenheuvelenloop (zie vervolgvel 2) beschikbaar heeft gesteld.  

Conexus beschouwt het project op NSV2 als een pilot. Intentie is om de hier ontwikkelde 
methodiek ook te hanteren op andere scholen, mits de benodigde randvoorwaarden hiervoor 
aanwezig zijn. Immers, niet alle gebouwen zijn hier in dezelfde mate geschikt voor. Eénlaags 
gebouwen zijn bijv. vandalismegevoelig als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen. 
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Bovendien hebben wij begrip voor zakelijke afwegingen die schoolbesturen maken, bijv. als het 
gaat om het plaatsen van zonnepanelen versus de termijn waarop bijv. een dak vervangen moet 
worden of nieuwbouw gepland staat. De middelen voor onderwijshuisvesting dienen immers op 
doelmatige wijze te worden ingezet.  
 
Ook in het voortgezet onderwijs zijn er recente voorbeelden van duurzaamheids- en 
energiebesparende maatregelen, zoals bijv. op het Citadelcollege.  
  
Kortom: schoolbesturen zijn zelf prima in staat om invulling te geven aan de stadsbrede ambitie 
op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Wel willen wij middels voorlichting en 
samenwerking het initiatiefvoorstel ondersteunen. 
 
Het initiatiefvoorstel van Groen Links bevat vijf maatregelen. Per maatregel geven wij hieronder 
een reactie. 
 
Maatregel 1: Koppel een haalbare en ambitieuze energiedoelstelling aan de 
doorgedecentraliseerde gelden voor de huisvesting van basisscholen.  
 
Toelichting bij maatregel: We vragen het college met de schoolbesturen in gesprek te gaan over 
zo’n energiedoelstelling. Daarbij kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de 
verdeling van het geld dat scholen ontvangen voor onderhoud van hun gebouwen. De budgetten 
hiervoor zijn zonder voorwaarden doorgedecentraliseerd. In 2013 gaat het om € 14,6 miljoen, 
oplopend tot € 15,5 miljoen in 2016 (primitieve begroting, blz. 144). Door een klein percentage 
van dit bedrag te koppelen aan de energiedoelstelling, worden scholen gestimuleerd mee te 
doen. 
 
Reactie College:  
In het regeerakkoord is een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 256 miljoen op 
onderwijshuisvesting en daarnaast een uitname uit het gemeentefonds van € 157 miljoen voor 
doordecentralisatie van het buitenonderhoud naar het primair onderwijs. Voor Nijmegen gaat het 
in totaal om een bedrag van ruim € 3,5 miljoen. Daarbij komt nog de actuele stand van de 
planexploitatie onderwijshuisvesting, waar we recent een substantiële afboeking hebben moeten 
doen. Dit legt al een behoorlijke financiële druk op de evaluatie van de doordecentralisatie 
onderwijshuisvesting. Het, gegeven deze bezuinigingen, opstarten van een discussie met 
schoolbesturen in het kader van de evaluatie van de doordecentralisatie over het aanwijzen van 
een percentage voor energiedoelstellingen wordt niet haalbaar geacht.  
Gemeenten en schoolbesturen ontwikkelen in samenwerking met de PO-raad op dit moment een 
kwaliteitsstandaard scholenbouw, waarin ook energiedoelstellingen worden meegenomen. Deze 
kwaliteitsstandaard zou een handvat kunnen zijn om het gesprek te voeren over het hanteren van 
een gezamenlijke, Nijmeegse, kwaliteitsstandaard. Hiermee kunnen we de focus meer leggen op 
kwaliteit dan op geld. Wij zullen hiertoe het initiatief nemen in het overleg met schoolbesturen. 
 
Maatregel 2: Ondersteun de basisscholen met het behalen van energiebesparings-doelstellingen, 
onder meer door ze te informeren over de mogelijkheden voor subsidies en crowdfunding bij de 
installatie van zonnepanelen op schooldaken.  
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Toelichting bij maatregel: Onlangs tekenden de Stichting Zevenheuvelenloop en de gemeente 
Nijmegen een convenant om het aanleggen van zonnepanelen op schooldaken te subsidiëren. 
De Zevenheuvelenloop stelt hiervoor een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Een van de 
subsidievoorwaarden in het convenant is dat op de school zelf  “sprake is van een vorm van 
crowdfunding onder ouders van leerlingen en/of personeel/relaties van de onderwijsinstelling”.  
Voor crowdfunding zijn verschillende aanpakken, variërend van eenmalige giften tot certificaten 
met een rendement. Verschillende bedrijven en non-profit-organisaties richten zich op het 
ondersteunen van dit soort crowdfunding-activiteiten, bijvoorbeeld SolarSchools Nederland en 
GreenCrowd.  
Een voorbeeld van een Nijmeegse school die zonnepanelen financiert met een combinatie van 
crowdfunding, subsidies en eigen geld is NSV2. De kleurplaten die in dit initiatiefvoorstel zijn 
opgenomen, maken deel uit van de campagne om ouders en kinderen bij het project te 
betrekken.  
 
Reactie college: 
Het verduurzamen van schoolgebouwen helpt om de door de raad uitgesproken ambitie, 
Nijmegen energieneutraal in 2045, te realiseren. Maar binnen de stadsbegroting (programma 
Klimaat & Energie) zijn daarvoor op dit moment geen middelen uitgetrokken.  
Wel zijn er externe middelen beschikbaar: Vanuit de stichting Zevenheuvelenloop is voor 2013 
een bedrag van € 40.000 en voor 2014 nog eens € 40.000 beschikbaar. Inmiddels hebben 2 
scholen, namelijk NSV2 (basisschool) en het Stedelijk Gym (voortgezet onderwijs) gebruik 
gemaakt van de donatie van de Stichting. Wij zullen deze mogelijkheden en de mogelijkheden 
van crowdfunding actief onder de aandacht brengen van de schoolbesturen via ons regulier 
overleg.    
 
Maatregel 3: Laat Het Groene Hert onderwijsinstellingen ondersteunen bij het behalen van de 
energiedoelstellingen, educatieve programma’s, crowdfunding en het aanvragen van subsidies. 
Maak hiervoor eenmalig een budget vrij uit het klimaatbudget 2013.  
 
Toelichting bij maatregel: Het lijkt ons vanzelfsprekend om duurzaamheidsknooppunt Het Groene 
Hert een rol te geven in de ondersteuning van de scholen bij het behalen van de 
energiedoelstellingen zoals genoemd bij maatregel 2. Aan deze ondersteuning kan bijvoorbeeld 
het lespakket “Aanpakkuuuh” van SOM Nijmegen gekoppeld worden, waarin leerlingen worden 
getraind als ‘Aanpakkers’. Zij leren wat energie is, hoe je een energiescan afneemt, waarom 
energiebesparing belangrijk is en hóe je energie kunt besparen. De ondersteuning door Het 
Groene Hert kan gefinancierd worden met een eenmalige bijdrage uit het klimaatbudget.  
 
Reactie College:  
Het Groene Hert kan de gevraagde ondersteunende functie niet meer vervullen wegens 
faillissement; in een mogelijke overname van taken door een andere organisatie kan dit 
onderdeel worden meegenomen, maar ook daarvoor geldt dat ondersteunende middelen 
ontbreken.  
                                                                                                 
Maatregel 4: Onderzoek de mogelijkheid om scholen te laten participeren in de gemeentelijke 
ESCo, zoals beschreven in het Raadsvoorstel “Verduurzaming gemeentelijk vastgoed” van 10 juli 
2012, of van het krediet rendabele investeringen van de afdeling Vastgoed.  
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Toelichting bij maatregel: Voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is vorig jaar een 
‘gemeentelijke ESCo’ opgericht. ESCo staat voor Energie Service Company. Dit soort bedrijven 
wordt ingeschakeld om te investeren in het energiezuiniger maken van gebouwen. De 
financiering voor die investering wordt terugbetaald uit de besparing op de energiekosten. De 
gemeentelijke ESCo werkt op een vergelijkbare manier, waardoor een revolverend fonds is 
ontstaan gericht op het energiezuiniger maken van gemeentelijk vastgoed.  
 
Doordat scholen sinds de doordecentralisering van budgetten voor huisvesting zelf 
verantwoordelijk zijn voor onderhoud, kunnen ze geen gebruik maken van de gemeentelijke 
ESCo. Het loont de moeite om na te gaan of het laten deelnemen van scholen in deze ESCo 
helpt om de schoolgebouwen te verduurzamen. Een andere optie is ze de mogelijkheid te geven 
een ‘zachte lening’ te verstrekken uit het krediet rendabele investeringen van de afdeling 
Vastgoed.  
 
Reactie College:  
Zoals eerder aangegeven, schoolbesturen zijn voor het overgrote deel eigenaar van de 
schoolgebouwen. Het laten participeren van schoolbesturen in de gemeentelijke ESCo past niet 
bij deze eigenaarsrol. De middelen in het onrendabele krediet en/of het duurzaamheidsfonds zijn 
bedoeld voor gemeentelijke panden. Participatie door de schoolbesturen past daar niet in.  
Bovendien zijn schoolbesturen door de doordecentralisatie veel meer los van de gemeente 
komen te staan. Het is een omgekeerde beweging als er nu weer aanvullende financiële relaties 
ontstaan ten behoeve van de onderwijshuisvesting.  
 
Daarnaast kunnen de schoolbesturen voor een “zachte lening” bij de bank terecht. De 
voorwaarden voor gunstige leningen zijn reeds geschapen bij de doordecentralisatie van de 
onderwijshuisvesting.  
 
Alles overziend zijn wij geen voorstander van financiële participatie door schoolbesturen aan de 
ESCo. Wij zijn uiteraard wel bereid om de kennis en expertise te delen met de schoolbesturen. 
Het staat de schoolbesturen vrij om een eigen ESCo naar het voorbeeld van de gemeente op te 
richten. 
 
Maatregel 5. Pleit bij de Provincie Gelderland voor het met diverse middelen actief ondersteunen 
van zonne-energieprojecten op daken van basisscholen. 
 
Toelichting bij maatregel: Ondanks dit alles heeft de provincie nog geen concrete 
uitvoeringsplannen voor het helpen realiseren van energieprojecten bij schoolgebouwen. Het zou 
goed zijn als Nijmegen bij de provincie blijft aandringen op maatregelen die instellingen als 
basisscholen helpt de door de provincie bepleite energietransitie in de praktijk te brengen. Denk 
aan laagdrempelige, kleinschalige subsidieregelingen, zachte leningen, projectbegeleiding, het in 
kaart brengen van goede voorbeelden of onderzoek naar succesfactoren bij Zon Op School-
projecten.  
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Reactie College:  
Initiatief Provincie Gelderland /Green Spraed B.V. /Triodosbank:  
Binnenkort zal duidelijk worden of de provincie Gelderland, Raad van Commissarissen van de 
Participatiemaatschappij Oost Nederland en Green Spread een samenwerkingsverband zijn 
aangegaan.  

Binnen deze overeenkomst zal circa € 5 miljoen worden vrijgemaakt om zonne-energie op 
scholen mogelijk te maken. Er zal ruimte zijn voor circa 200 scholen als ze bereid zijn een 
voorinvestering te doen van 10% van de investeringskosten per school. Ook moet bekeken 
worden welke onderwijsgebouwen geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Nadere 
voorwaarden vanuit de provincie Gelderland volgen in mei/juni van dit jaar.   
Wij volgen deze ontwikkeling en hebben hierover contact met de provincie Gelderland.  
 

Hoogachtend, 
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 
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Initiatiefvoorstel 

Zon Op School 
 

 

 

 

Initiatiefvoorstel aan de Raad 

 

Jos Reinhoudt, GroenLinks Nijmegen 

17 april 2013 



Voorstel aan de Raad om te besluiten het college de volgende opdrachten te geven; 

1. Koppel een haalbare en ambitieuze energiestelling aan de doorgedecentraliseerde gelden 
voor huisvesting van basisscholen.  

 
2. Ondersteun de basisscholen met het behalen van deze doelstelling, onder meer door ze te 

informeren over de mogelijkheden voor subsidies en crowdfunding bij de installatie van 
zonnepanelen op schooldaken. 
 

3. Laat Het Groene Hert onderwijsinstellingen ondersteunen bij het behalen van de 
energiedoelstellingen, educatieve programma’s, crowdfunding en het aanvragen van 
subsidies. Maak hiervoor eenmalig een budget vrij uit het klimaatbudget 2013. 
 

4. Onderzoek de mogelijkheid om scholen te laten participeren in de gemeentelijke ESCo, zoals 
beschreven in het Raadsvoorstel “Verduurzaming gemeentelijk vastgoed” van 10 juli 2012, of 
van het krediet rendabele investeringen van de afdeling Vastgoed. 
 

5. Pleit bij de Provincie Gelderland voor het met diverse middelen actief ondersteunen van 
zonne-energieprojecten op daken van basisscholen 

 
 

 
 



Zon Op School 

Nijmegen heeft de ambitie om in 2045 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in Nijmegen (en 

directe omgeving) per saldo dan evenveel energie wordt opgewekt als verbruikt. Om dit te realiseren 

heeft het college twee even belangrijke strategieën ingezet: inzetten op energiebesparing en het 

stimuleren van de opwekking van duurzame energie. 

Een energieneutrale stad biedt voordelen op het gebied van economie, milieu, luchtkwaliteit, 

klimaat, leveringszekerheid en de afhankelijkheid van buitenlandse regimes. Maar het einde van het 

fossiele tijdperk komt niet vanzelf: om de ambitie van een energieneutraal Nijmegen te behalen 

zullen alle zeilen bijgezet moeten worden. 

Dit initiatiefvoorstel richt zich op een groep instellingen die tot nu toe nog niet expliciet betrokken is 

bij het behalen van de doelstelling van een energieneutraal Nijmegen: de basisscholen. De kinderen 

op deze scholen hebben een groot belang bij een toekomst met een schone, veilige en stabiele 

energievoorziening. Alleen al om die reden vervullen basisscholen een voorbeeldfunctie op het 

gebied van duurzaamheid en energiebesparing. 

Er zijn volop kansen en mogelijkheden om schoolgebouwen te verduurzamen door energiebesparing 

en/of het leggen van zonnepanelen op de daken van deze scholen. Om dit te versnellen, stellen we 

vijf maatregelen voor die we hieronder toelichten. 

 

 



Energiedoelstelling voor schoolgebouwen 

In tegenstelling tot het overige gemeentelijke vastgoed en de bedrijven in de stad zijn scholen tot nu 

toe niet betrokken bij het behalen van de doelstelling van een energieneutraal Nijmegen. Dat is 

jammer, vooral ook omdat de kinderen op de scholen een groot belang hebben bij een toekomst met 

een schone, veilige en stabiele energievoorziening. Scholen kunnen op dit gebied een belangrijke 

voorbeeldfunctie vervullen. 

Door op energie te besparen, kunnen scholen hun kosten omlaag brengen, waardoor meer budget 

vrijkomt voor onderwijs. Maar onder meer doordat schoolbesturen druk bezig zijn met allerlei 

bezuinigingen en hervormingen in het onderwijs, hebben ze niet altijd aandacht voor het 

energieverbruik in hun gebouwen. Daar komt bij dat de energievraag alsmaar toeneemt door het 

groeiende aantal computers en digiborden in de klaslokalen.  

Het zou goed zijn als deze belangrijke en zichtbare groep instellingen zich zou verbinden aan de 

energiedoelstellingen van Nijmegen. Als goed voorbeeld kan het Nijmeegs Energie Convenant 2.0 

dienen, waarin een groep bedrijven en instellingen zich uitspreekt te streven naar  een reductie van 

de CO2-uitstoot van drie procent per jaar.  

We vragen het college met de schoolbesturen in gesprek te gaan over zo’n energiedoelstelling. 

Daarbij kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over de verdeling van het geld dat scholen 

ontvangen voor onderhoud van hun gebouwen. De budgetten hiervoor zijn zonder voorwaarden 

doorgedecentraliseerd. In 2013 gaat het om € 14,6 miljoen, oplopend tot € 15,5 miljoen in 2016 

(primitieve begroting, pag 144). Door een klein percentage van dit bedrag te koppelen aan de 

energiedoelstelling, worden scholen gestimuleerd mee te doen. 

Maatregel 1:  

Koppel een haalbare en ambitieuze energiedoelstelling aan de doorgedecentraliseerde gelden voor 

de huisvesting van basisscholen.  

 

Subsidies en crowdfunding 

Onlangs tekenden de Stichting Zevenheuvelenloop en de gemeente Nijmegen een convenant om het 

aanleggen van zonnepanelen op schooldaken te subsidiëren. De Zevenheuvelenloop stelt hiervoor 

een bedrag van € 100.000 beschikbaar. Een van de subsidievoorwaarden in het convenant is dat op 

de school zelf “sprake is van een vorm van crowdfunding onder ouders van leerlingen en/of 

personeel/relaties van de onderwijsinstelling”. 

Voor crowdfunding zijn verschillende aanpakken, variërend van eenmalige giften tot certificaten met 

een rendement. Verschillende bedrijven en non-profit-organisaties richten zich op het ondersteunen 

van dit soort crowdfunding-activiteiten, bijvoorbeeld SolarSchools Nederland en GreenCrowd. 

Een voorbeeld van een Nijmeegse school die zonnepanelen financiert met een combinatie van 

crowdfunding, subsidies en eigen geld is NSV2. De kleurplaten die in dit initiatiefvoorstel zijn 

opgenomen, maken deel uit van de campagne om ouders en kinderen bij het project te betrekken. 

http://www.1010global.org/nl/2013/02/solar-schools-landelijke-tour-en-dag-van-de-duurzaamheid
http://greencrowd.nl/


De ervaring op NSV2 en elders leert dat crowdfunding niet alleen goed is voor de financiering van 

een zonnedak; het vergroot ook de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school.  

Maatregel 2: 

Ondersteun de basisscholen met het behalen van energiebesparingsdoelstellingen, onder meer 

door ze te informeren over de mogelijkheden voor subsidies en crowdfunding bij de installatie van 

zonnepanelen op schooldaken. 

 

Uitvoering door Groene Hert 

Het lijkt ons vanzelfsprekend om duurzaamheidsknooppunt Het Groene Hert een rol te geven in de 

ondersteuning van de scholen bij het behalen van de energiedoelstellingen zoals genoemd bij 

maatregel 2. Aan deze ondersteuning kan bijvoorbeeld het lespakket Aanpakkuuuh van SOM 

Nijmegen gekoppeld worden, waarin leerlingen “worden getraind als ‘Aanpakkers’. Zij leren wat 

energie is, hoe je een energiescan afneemt, waarom energiebesparing belangrijk is en hóe je energie 

kunt besparen.” De ondersteuning door Het Groene Het kan gefinancierd worden met een eenmalige 

bijdrage uit het klimaatbudget. 

Maatregel  3: 

Laat Het Groene Hert onderwijsinstellingen ondersteunen bij het behalen van de 

energiedoelstellingen, educatieve programma’s, crowdfunding en het aanvragen van subsidies. 

Maak hiervoor eenmalig een budget vrij uit het klimaatbudget 2013. 

 

Deelname aan gemeentelijke ESCo 

Voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is vorig jaar een ‘gemeentelijke ESCo’ 

opgericht. ESCo staat voor Energie Service Company. Dit soort bedrijven wordt ingeschakeld om te 

investeren in het energiezuiniger maken van gebouwen. De financiering voor die investering wordt 

terugbetaald uit de besparing op de energiekosten. De gemeentelijke ESCo werkt op een 

vergelijkbare manier, waardoor een revolverend fonds is ontstaan gericht op het energiezuiniger 

maken van gemeentelijk vastgoed. 

Doordat scholen sinds de doordecentralisering van budgetten voor huisvesting zelf verantwoordelijk 

zijn voor onderhoud, kunnen ze geen gebruik maken van de gemeentelijke ESCo.. 

Het loont de moeite om na te gaan of het laten deelnemen van scholen in deze ESCo helpt om de 

schoolgebouwen te verduurzamen. Een andere optie is ze de mogelijkheid te geven een ‘zachte 

lening’ te verstrekken uit het krediet rendabele investeringen van de afdeling Vastgoed. 

Maatregel 4: 

Onderzoek de mogelijkheid om scholen te laten participeren in de gemeentelijke ESCo, zoals 

beschreven in het Raadsvoorstel “Verduurzaming gemeentelijk vastgoed” van 10 juli 2012, of van 

het krediet rendabele investeringen van de afdeling Vastgoed. 

http://www.somnijmegen.nl/page/77/aanpakkertjes-aan-de-slag.html


Steun van de Provincie Gelderland 

De Provincie Gelderland heeft zich bij verschillende gelegenheden uitgesproken voor een versnelling 

van de transitie naar een duurzame energievoorziening. In april 2012 namen de Gelderse Staten de 

motie Stimuleren zonne-energie (PS2012-193) aan om de productie van zonne-energie op daken van 

scholen, instellingen en bedrijven te bevorderen. Sinds december 2012 bestaat er een 

subsidieregeling voor particuliere initiatieven die duurzame energie willen produceren. Bij de 

bijeenkomst van de Gelderse EnergieTransitie-Arena op 4 april werd het realiseren van zonnedaken 

op basisscholen benoemd als kansrijk speerpunt. 

Ondanks dit alles heeft de provincie nog geen concrete uitvoeringsplannen voor het helpen 

realiseren van energieprojecten bij  schoolgebouwen. Het zou goed zijn als Nijmegen bij de provincie 

blijft aandringen op maatregelen die instellingen als basisscholen helpt de door de provincie bepleite 

energietransitie in de praktijk te brengen. Denk aan laagdrempelige, kleinschalige subsidieregelingen, 

zachte leningen, projectbegeleiding, het in kaart brengen van goede voorbeelden of onderzoek naar 

succesfactoren bij Zon Op School-projecten. 

Maatregel 5: 

Pleit bij de Provincie Gelderland voor het met diverse middelen actief ondersteunen van zonne-

energieprojecten op daken van basisscholen. 
 

 

De illustraties in dit document zijn afkomstig uit de campagne Zon Op School NSV2 van basisschool NSV2, Lamastraat, 

Nijmegen. De kleurplaat is gemaakt door Tjarda Borsboom van zwiep.nu en ingekleurd door Vita Reinhoudt (omslag), Bente 

van Gils (middenpagina) en Carlyn Wijers (achterpagina). Zie www.zonopschoolnsv2.nl 

http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2012/BESLUITE/SIS_10843B1.PDF
http://www.zonopschoolnsv2.nl/

	Binnenkort zal duidelijk worden of de provincie Gelderland, Raad van Commissarissen van de Participatiemaatschappij Oost Nederland en Green Spread een samenwerkingsverband zijn aangegaan.
	Binnen deze overeenkomst zal circa € 5 miljoen worden vrijgemaakt om zonne-energie op scholen mogelijk te maken. Er zal ruimte zijn voor circa 200 scholen als ze bereid zijn een voorinvestering te doen van 10% van de investeringskosten per school. Ook...

