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Onderwerp

Programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam - Voortgangsrapportage 2015-
2018, uitvoeringsprogramma 2019 en kredietbesluit vervolgprogramma 2020-2022

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

besluit

Tekst van openbare besluiten 

wordt gepubliceerd

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 'Gezonde Schoolgebouwen 2015-
2015 met daarin als belangrijkste resultaten 2015-2018 (hoofdstuk 3) dat: 

a) In de periode 2015-2018 een gezonde leeromgeving met schone en frisse 
lucht is gerealiseerd in 90 schoolgebouwen in het primair/speciaal onderwijs 
en 9 schoolgebouwen in het voorgezet onderwijs en deze schoolgebouwen 
nu voldoen aan de landelijke normen voor Frisse Scholen Klasse B (of C bij 
een bestaande installatie)

b) de investeringslasten als gevolg van kleinere ingrepen lager zijn dan begroot 
en er hierdoor over de periode 2015-2018 een investeringsbudget resteert 
van € 6,4 miljoen en dit restantbudget kan worden ingezet om nog meer 
klaslokalen van Amsterdamse scholen te voorzien van schone en frisse lucht;

c) De huidige prognose laat zien dat er na toevoeging van meer scholen aan het 
programma GSA 2015-2018 in ca. 103 schoolgebouwen PO/SO en 12 
schoolgebouwen VO een gezond binnenklimaat kan worden gerealiseerd.

2. Kennis te nemen van het besluit van het college om het bij beslispunt 1 b) 
genoemde restantbudget van € 6,4 miljoen in te zetten om nog ca. 13 scholen binnen 
het programma GSA 2015-2018 te voorzien van een gezonde leeromgeving;

3. Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma 2019 zoals opgenomen in de 
voortgangsrapportage (hoofdstuk 4), met daarin als belangrijkste ambities:

a) Het verbeteren van de luchtkwaliteit in ca. 20 PO/SO schoolgebouwen en 9 
VO schoolgebouwen

b) Het voorbereiden van uitvoering van het vervolgprogramma voor VO in 2020-
2022

4. In te stemmen met het Vervolgprogramma GSA 2020-2022 zoals opgenomen in de 
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voortgangsrapportage (hoofdstuk 5) zodat het binnenklimaat van ca. 9 
schoolgebouwen in het Voorgezet Onderwijs verbeterd kan worden en waarvoor een 
investering van € 9.000.000 nodig is;

5. Kredieten beschikbaar te stellen aan het college van B&W tot een totaalbedrag van 
€ 9.000.000,- t.b.v. de realisatie van de op het investeringsoverzicht opgenomen 
voorzieningen voor ca. 9 schoolgebouwen in het voorgezet onderwijs, waarbij 
uitvoering plaats zal vinden in 2020-2022

6. Kennis te nemen van de geheimhouding die het college op grond van artikel 25, 2e 
lid Gemeentewet heeft opgelegd op bijlage 2 behorend bij deze voordracht en het 
verzoek aan de gemeenteraad deze geheimhouding tijdens de eerstvolgende 
vergadering te bekrachtigen.

Wettelijke grondslag

Artikel 160 van de Gemeentewet - bevoegdheid college uitvoeren door raad 
vastgestelde kaders
Artikel 169 van de Gemeentewet - budgetrecht van de gemeenteraad
Artikel 6 van de Financiële Verordening Gemeente Amsterdam - autorisatie begroting 
en investeringskredieten
Artikel 25 van de Gemeentewet - geheimhouding

Bestuurlijke achtergrond

Op 14 juni 2014 is het Coalitieakkoord 'Amsterdam is van Iedereen 2014-2018' 
aangenomen door de gemeenteraad. Onder hoofdstuk 'Ieder kind de beste kansen' 
staat onder 'Huisvesting': "Leerlingen en onderwijspersoneel verdienen de beste 
huisvesting'. Een gezond binnenklimaat (luchtkwaliteit) in schoolgebouwen draagt 
daar in belangrijke mate aan bij. 
Op 9 december 2014 is de 'Agenda Duurzaamheid' vastgesteld door het college. 
Hierin is opgenomen dat er vanuit Onderwijs een bijdrage wordt geleverd aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen door in te zetten op de verduurzaming van bestaande 
en nieuwe schoolgebouwen.
Op 6 januari 2015 is vervolgens het 'Ambitiedocument Gezonde Schoolgebouwen 
2015-2018' vastgesteld. Hier is de doelstelling geformuleerd om 111 schoolgebouwen 
voor primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO) in 
de periode 2015-2018 te voorzien van een beter binnenklimaat en betere 
energieprestaties, zowel voor nieuwe als bestaande bouw.
Op 21/22 december 2017 heeft de gemeenteraad kennisgenomen van de rapportage 
'Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2015-2018, resultaten 2017 en 
uitvoeringsplan 2018' en ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 
9.8000.000 ten behoeve van de realisatie van het uitvoeringsprogramma 2018 (16 
PO/SO en 5 VO). 

In het nieuwe coalitieakkoord 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid' is de ambitie 
opgenomen om een vervolg te geven aan het programma Gezonde Schoolgebouwen 
voor het voortgezet onderwijs.

Onderbouwing besluit
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Ad 1 a/c  Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 'Gezonde 
Schoolgebouwen 2015-2015 met daarin als belangrijkste resultaten 2015-2018 
(hoofdstuk 3) dat:

Algemeen
Het programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2015-2018 is in 2015 gestart 
om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Amsterdam les 
krijgen in een gezonde leeromgeving met voldoende frisse en gezonde lucht (= laag 
CO2-gehalte en bescherming tegen fijnstof). Uit wetenschappelijk onderzoek is 
gebleken dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan de prestaties van zowel 
kinderen als leerkrachten en leidt tot minder gezondheidsklachten. De gemeente 
investeert daarom samen met de schoolbesturen in goede ventilatiesystemen in 
klaslokdalen van het primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet 
onderwijs (VO). 
Het uitgangspunt is om alle scholen te laten voldoen aan de normen voor gezonde 
schoolgebouwen zoals beschreven in het Programma van Eisen Frisse Scholen. Voor 
GSA wordt een norm gehanteerd van Frisse Scholen klasse B (klasse C bij een 
bestaande installatie). De ambitie voor 2015-2018 is het binnenklimaat gezond te 
maken op 111 scholen voor PO/SO/VO, met als prioriteit het PO en SO en scholen in 
een fijnstofzone. 

Het college informeert de gemeenteraad sinds 2015 jaarlijks over de voortgang van 
het programma en vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het benodigde 
investeringskrediet voor het daaropvolgende uitvoeringsjaar.

Programma Gezonde Schoolgebouwen - maatregelen
De maatregelen van het Programma Gezonde Schoolgebouwen zijn als volgt:

 Aanpassen, vervangen of nieuw balansventilatiesysteem (luchtbehandeling) in 
alle leslokalen (dus niet in gangen en andere schoolruimtes)

 Scholen in een fijnstofzone krijgen maatregelen tegen fijnstof (fijnstoffilters in een 
balansventilatiesysteem)

 Het verbeteren van de luchtkwaliteit leidt vrijwel altijd tot een toename van de 
energie- en onderhoudslasten voor een school. Om deze hogere 
exploitatiekosten te compenseren, worden verduurzamingsmaatregelen getroffen, 
zoals het plaatsen van zonnepanelen of ledverlichting. Hiermee wordt de ingreep 
exploitatieneutraal voor het schoolbestuur. Voorafgaand aan het project wordt 
een energiescan opgesteld om een schoolbestuur inzicht te geven in de 
verduurzamingsmogelijkheden.

Resultaten uitvoering 2015-2018
In de periode 2015-2018 is het binnenklimaat in 90 PO/SO en 9 VO verbeterd. 
Een deel van de uitvoering van het programma GSA 2015-2018, 7 PO/SO scholen en 
4 VO-scholen, vindt plaats in 2019 (zie beslispunt 2).

Restantbudget GSA 2015-2018 - aanvulling programma
Tijdens de uitvoering bleek dat er bij een aantal scholen een kleinere ingreep nodig 
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was dan verwacht (‘quick win’). Daarnaast zijn er voordelen behaald door het 
toepassen van slimmere en daarmee efficiëntere ontwerpen en voordelige 
aanbestedingsresultaten. De totale verwachte investeringen voor de jaren 2015 – 
2018 blijken hierdoor lager dan verwacht. Als de restanten van de budgetjaren 2015-
2018 bij elkaar worden opgeteld, blijft een restantbudget van ca. € 6,4 miljoen over. 
De voorlopige prognose is dat er vanuit het restantbudget GSA 2015-2018 nog ca. 13 
PO/SO en 3 VO-schoolgebouwen uitgevoerd kunnen worden in 2019.

Prognose Gezonde Schoolgebouwen 2015-2018

Ad 2. Kennis te nemen van het besluit van het college om het bij beslispunt 1 b) 
genoemde restantbudget van € 6,4 miljoen in te zetten om nog ca. 13 scholen 
binnen het programma GSA 2015-2018 te voorzien van een gezonde 
leeromgeving;

Het college heeft ermee ingestemd het restantbudget van eerder toegekende 
kredieten door de gemeenteraad voor het programma GSA 2015-2018, te gebruiken 
om nog ca. 13 scholen uit te voeren.

Ad. 3 a/b Kennis te nemen van het Uitvoeringsprogramma 2019 zoals 
opgenomen in de voortgangsrapportage (hoofdstuk 4), met daarin als 
belangrijkste ambities:

In 2019 kunnen er met de projecten in voorbereiding en het restantbudget nog ca. 20 
PO/SO schoolgebouwen en ca. 7 VO schoolgebouwen in het kader van het 

Overzicht -  Gezonde Schoolgebouwen 2015- 2018

Budgetjaar Aantal schoolgebouwen 
GSA 2015   20 PO/SO ( +   2  VO in pilot)
GSA 2016   29 PO/SO
GSA 2017   25 PO/SO    +   2  VO
GSA 2018   16 PO/SO    +    5  VO

Totaal   90 PO/SO   +   9   VO 
GSA restant (prognose)    13 PO/SO    +   3   VO 
Totaal (prognose) 103 PO/SO   +   12 VO 
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programma GSA 2015-2018 uitgevoerd worden.

Indien de gemeenteraad instemt met het ter beschikking stellen van een 
investeringskrediet voor GSA 2020-2022 (zie beslispunten 4 en 5) start in 2019 ook 
de voorbereiding van het vervolgprogramma van Gezonde Schoolgebouwen 
Amsterdam, met als focus het voortgezet onderwijs.

Ad. 4. In te stemmen met het Vervolgprogramma GSA 2020-2022 zoals 
opgenomen in de voortgangsrapportage (hoofdstuk 5) zodat het binnenklimaat 
van ca. 9 schoolgebouwen in het Voorgezet Onderwijs verbeterd kan worden en 
waarvoor een investering van € 9.000.000 nodig is;

De huidige coalitie heeft in haar coalitieakkoord aangegeven belang te hechten aan 
een gezonde leeromgeving voor alle leerlingen en leerkrachten: “We blijven 
investeren in schoolgebouwen met een goede luchtkwaliteit “. De concrete ambitie is 
om het binnenklimaat ook in alle resterende VO-schoolgebouwen te verbeteren. Om 
deze ambitie te realiseren wordt het programma Gezonde Schoolgebouwen 2020-
2022 voorbereid, met als primaire focus het verbeteren van de luchtkwaliteit in het 
voortgezet onderwijs. De voorlopige prognose is dat 9 VO-schoolgebouwen mee 
zullen doen met het vervolgprogramma. Uitvoering vindt plaats in de jaren 2020-2022. 

Het vervolgprogramma GSA 2020-2022 wordt gelet op de positieve resultaten, het 
draagvlak onder de schoolbesturen en de technische uitvoerbaarheid uitgevoerd 
onder dezelfde voorwaarden en uitgangspunten als GSA 2016-2018 zoals benoemd 
in hoofdstuk 2, waarbij de focus verschuift van PO/SO naar VO. Dit betekent onder 
meer dat er sprake is van cofinanciering (80% gemeente - 20% schoolbestuur), met 
een maximale bijdrage van € 4.400 per lokaal voor VO-scholen. 

Het programma GSA 2015-2018 is aanbesteed. Voor het programma 2020-2022 zal 
een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor worden, na een 
positief kredietbesluit van de gemeenteraad, gestart in 2019.

Het krediet voor het vervolgprogramma wordt nu aangevraagd zodat er op korte 
termijn bindende financiële afspraken gemaakt kunnen worden met schoolbesturen 
over de deelname van VO-scholen aan het programma.

Ad 5. Kredieten beschikbaar te stellen aan het college van B&W tot een 
totaalbedrag van € 9.000.000,- t.b.v. de realisatie van de op het 
investeringsoverzicht opgenomen voorzieningen voor ca. 9 schoolgebouwen in 
het voorgezet onderwijs, waarbij uitvoering plaats zal vinden in 2020-2022

In de Onderwijsbegroting is een budget is opgenomen om de kapitaallasten te dekken 
die voortvloeien uit het investeringsbudget van € 9 miljoen voor het 
vervolgprogramma Gezonde Schoolgebouwen. De voorbereiding voor de uitvoering 
start in 2019, uitvoering vindt plaats in de jaren 2020 - 2022.
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Ad. 6. Kennis te nemen van de geheimhouding die het college op grond van 
artikel 25, 2e lid Gemeentewet heeft opgelegd op bijlage 2 behorend bij deze 
voordracht en het verzoek aan de gemeenteraad deze geheimhouding tijdens 
de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.

Bijlage 2 is kabinet op grond van artikel 25, 2e lid Gemeentewet, gedurende de hele 
uitvoeringsperiode, aangezien de openbare inschrijving voor uitvoeringsjaar 2019 en 
de aanbesteding voor het vervolgprogramma 2020-2022 nog moet plaatsvinden en 
de gemeente bij de bekendmaking hiervan financiële schade kan ondervinden.

Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Ja/Nee  Nee Totale omvang krediet: € 6,4 miljoen +

€ 9,0  miljoen =totaal € 15,4 miljoen

Financiële dekking:  Begroting Onderwijs productnummer 220

Investering: Ja/Nee Ja Totale omvang krediet: € 15,4 miljoen

Afschrijvingstermijn: 15

Gebruikt rentepercentage: 1,3 %

Looptijd krediet: 5 jaar

Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee

Ja Omvang aangevraagd 

krediet 

€ 9 miljoen (vervolgprogramma)

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee

Nee

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst?

 N.v.t.

Financiële gevolgen

2018 2019 2020 2021 2022 Volgnummer

Kapitaallasten € 0,5 € 1,23 € 1,21 € 1,20 Productnummer 220

Overige exploitatielasten € 0,2 € 0,2 € 0,2 € 0,2 € 0,2 Productnummer 220

Baten

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

€ 0,2 € 0,7 € 1,43 € 1,41 € 1,40 Productnummer 220

Waarvan nog niet gedekt € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Toelichting

Het totale investeringsbudget voor Gezonde Schoolgebouwen 2015-2018 dat door de 
gemeenteraad ter beschikking is gesteld bedraagt € 35,28 miljoen (exclusief 
exploitatie, toets Gezonde Schoolgebouwen en Pilot VO). De stand van zaken is als 
volgt.

Opbouw investeringskredieten 2015-2018

GSA 2015 € 4.230.000
GSA 2016 € 9.800.000
GSA 2017 € 11.450.000
GSA 2018 € 9.800.000
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Totaal € 35.280.000

Realisatie 2015-2018

Realisatie 2015-2018 €  23,48 miljoen
Gereserveerd GSA2017 en GSA2018 €    5,4    miljoen 
(projecten al in voorbereiding, uitvoering 2019)
Restantbudget 2015-2018 €    6,4    miljoen 
 Totaal €   35.28 miljoen

Investeringsraming GSA 2020-2022
De huidige coalitie heeft aangegeven een vervolg te willen geven aan het programma 
Gezonde Schoolgebouwen 2015-2018, zodat ook zoveel mogelijk leerlingen in het 
voortgezet onderwijs in een gezonde leeromgeving les krijgen (zie ook beslispunt 3). 
Voor de afronding van het programma 2015-2018 zijn al kredieten beschikbaar 
gesteld (MIP nr. : 55.16.0001). In de Onderwijsbegroting is voldoende ruimte 
beschikbaar binnen de reguliere budgetten van onderwijshuisvesting om de 
kapitaallasten te dekken die voortvloeien uit het hiervoor benodigde 
investeringsbudget van € 9 miljoen. Deze ruimte is beschikbaar omdat al rekening 
was gehouden met de ambitie van het huidige college om vervolg te geven aan het 
programma Gezonde Schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs. De 
voorbereiding voor de uitvoering start in 2019, uitvoering vindt plaats in de jaren 2020 
- 2022.

Een investeringsraming voor het programma GSA 2020-2022 is als bijlage 2 aan 
deze rapportage toegevoegd (kabinet).

De benodigde proceskosten van € 200.000 voor de uitvoeringsperiode 2020-2022 zijn 
gedekt binnen de Onderwijsbegroting.

Geheimhouding

Voorstel is dat op de Bijlage 2 geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 25 
tweede lid Gemeentewet voor onbepaalde tijd. Dit in omdat deze bijlage economische 
en financiële belangen van de gemeente bevatten (art. 10 tweede lid onder b Wet 
openbaarheid van bestuur) aangezien de openbare inschrijving voor uitvoeringsjaar 
2019 en de aanbesteding voor het vervolgprogramma 2020-2022 nog moet 
plaatsvinden. De gemeente kan bij de bekendmaking hiervan financiële schade kan 
ondervinden.

Stukken

Meegestuurd Bijlage 1 – Voortgangsrapportage Gezonde Schoolgebouwen 2015-2018
Bijlage 2 – Kabinet
Bijlage 3  - Collegevoordracht Gezonde Schoolgebouwen

Ter inzage gelegd n.v.t.
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Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Rozanne van Vliet – 06-29571364 –rozanne.van.vliet@amsterdam.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend 
gemeentesecretaris
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