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Betreft

Subsidieregeling ventilatie (SUVIS)

Geachte heer Ruiterkamp,
Hartelijk dank voor uw schrijven namens meerdere gemeenten over de ventilatie
op scholen. U stelt een aantal zorgpunten ten aanzien van goede ventilatie aan de
orde. Begrijpelijke zorgpunten gezien de tijd van het jaar.
Naar aanleiding van de door u onderschreven brandbrief van de gemeente
Amersfoort heeft er afgelopen februari op ambtelijk niveau een constructief
gesprek plaatsgevonden waarbij de verschillende aangekaarte punten uitvoerig
zijn besproken. Inmiddels hebben meerdere gemeenten dezelfde zorgpunten als
genoemd in de brandbrief van gemeente Amersfoort onder mijn aandacht
gebracht. Zij delen uw zorg over de spanning tussen op zeer korte termijn
ingrepen uitvoeren aan de ventilatie in schoolgebouwen en de planningen en
beschikbare middelen voor het binnenklimaat op de lange termijn. Daarnaast
erkennen ook zij moeite te hebben met de voorwaarde van cofinanciering.
Met de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS) zijn middelen
beschikbaar gesteld om het acute probleem van niet- of slecht werkende
ventilatie in schoolgebouwen in het funderend onderwijs in tijden van COVID-19
aan te kunnen pakken. Daarbij is ook aangesloten bij de reeds bestaande
systematiek van cofinanciering. Er zitten al middelen in het systeem voor
onderhoud en renovatie. De ervaringen met deze regeling en de uitkomsten van
het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting worden
meegenomen in het vormgeven van het effectieve vervolg op de SUViS-regeling.
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Er wordt daarbij ook graag gebruik gemaakt van het aanbod meer te weten te
komen van de positieve ervaringen in meerdere gemeenten met gezondere en
duurzamere schoolgebouwen.
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
namens deze,
directeur Primair Onderwijs

ir. M.C. Westendorp
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