Bijlage 'Voorzieningen t.b.v. energiebesparing en binnenmilieu in scholen voor (speciaal)
basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs' (EBA voorzieningen).
I Aanduiding van de voorziening
Het bevoegd gezag van een school kan een aanvraag indienen voor één of meer van de volgende
voorzieningen gericht op energiebesparing of verbetering van het binnenmilieu:
Verbetermaatregel
1 Vervangen van enkel glas door HR glas
2 Isoleren van plat dak
3 Isoleren van hellend dak
4 Vervangen van een conventionele Cv-ketel door HR-CV-ketel
5 Plaatsen van thermosstatische radiatorkranen
6 Plaatsen van een mechanisch luchttoe- en afvoersysteem met WTW
7 Plaatsen van een (wand) CO2 indicator
8 Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels
9 Vervangen van conventionele TL’s door HF spiegelarmaturen
10 Aanbrengen van daglichtafhankelijke (dim) regeling
II Indieningdatum
De aanvraag dient te worden ingediend binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit op de
wijze zoals voorgeschreven in artikel 140, vierde lid WPO en artikel 134, vierde lid WEC.
III Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend
Deze bijlage is van toepassing voor de periode vanaf de bekendmaking van dit besluit tot 31
december 2010.
IV Toekenningcriteria op grond waarvan een schoolbestuur in aanmerking komt voor een
voorziening
Voor alle voorzieningen gelden de volgende algemene toekenningcriteria:
1

De scholen c.q. gevraagde voorzieningen dienen te voldoen aan de randvoorwaarden die gesteld
worden in de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11
september 2009, Staatscourant 13525.

2

De gevraagde voorzieningen moeten blijkens een als bijlage bij de aanvraag gevoegd Energie en
Binnenmilieu Advies (EBA) dat voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld zijn in de
Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009,
Staatscourant 13525 nodig of wenselijk zijn.

3

Voor voorzieningen waarvoor in het bijgaande overzicht “aanvullende criteria, cofinancieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prioriteitscriteria” het schoolbestuur als co financier
wordt aangewezen verklaart het schoolbestuur zich door indiening van de aanvraag ermee
akkoord om de toegekende voorziening aan te vullen met 40 % van de in de Regeling verbetering
binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009, Staatscourant 13525

genoemde normvergoedingen.
IVa Schoolsoort
De voorzieningen staan open voor scholen voor basisonderwijs en scholen en voor (voortgezet)
speciaal onderwijs.

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, waarvan de opleveringsdatum is gelegen vóór 31
december 2003. De voorziening staat niet open voor een nevenvestiging die niet is gelegen op het
grondgebied van deze gemeente.
IVd Overige voorwaarden op basis waarvan het schoolbestuur in aanmerking komt voor een
voorziening
Voor de voorzieningen genoemd onder 1, 2, 3 en 5 geldt dat deze alleen worden toegekend als voor
hetzelfde schoolgebouw de volgende respectievelijke huisvestingsvoorzieningen o.g.v. de
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs zijn geplaatst op het programma 2009 of 2010. In
geval van plaatsing op het programma 2009 moet het nog feitelijk mogelijk zijn om aan de criteria van
de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 van 11 september 2009,
Staatscourant 13525 te voldoen.
nr Aangevraagde voorziening

Toegekende huisvestingsvoorziening

1 Vervangen van enkel glas door HR glas

Vervangen buitenkozijnen

2 Isoleren van plat dak

Vervangen dakbedekking

3 Isoleren van hellend dak

Vervangen dakbedekking

5 Plaatsen van thermosstatische radiatorkranen Vervangen radiatoren
-

door het indienen van een aanvraag verklaart het schoolbestuur de gevraagde eenheden van de
gevraagde maatregelen daadwerkelijk te realiseren vóór 31 december 2010, ongeacht de

-

daadwerkelijke kosten van deze maatregelen.
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 op uiterlijk 31 december 2010 te bewerkstellingen.

Andere eventuele specifieke voorwaarden per deelvoorziening staan vermeld in het bijgevoegde
overzicht “aanvullende criteria, co-financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prioriteitscriteria” .
V Wijze van toekenning met eventueel daarbij behorende berekeningseenheid
Zie overzicht “aanvullende criteria, co financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prioriteitscriteria”
VI Subsidieplafond
Zie overzicht “aanvullende criteria, co financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prioriteitscriteria”
VIa Voor deze voorziening wordt een subsidieplafond gehanteerd
Zie overzicht “aanvullende criteria, co financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prioriteitscriteria”

VIb Verdelingsregels
Zie overzicht “aanvullende criteria, co financieringsbronnen, bekostigingsplafonds en prioriteitscriteria”
Het overzicht met aanvullende criteria waarnaar hierboven wordt verwezen maakt een integraal
onderdeel uit van deze aanvullende voorziening.

