
 
  

Rondvraag meningsvorming 14 december 2021: Een frisse wind door onze 
Eindhovense scholen?! 
 
In augustus 2020 heeft D66 regelmatig aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit in Eindhovense 
scholen, het college gaf toen aan dat zij de problemen met verouderde ventilatiesystemen vooral 
meerjarig wil oplossen, maar dat zij op korte termijn (mede op verzoek van Minister Slob) wel een 
plan van aanpak zou stellen. In juli van dit jaar heeft het college de raad op de hoogte gesteld van de 
voortgang: in januari 2021 hebben de gemeente Eindhoven en vier schoolbesturen totaal 13 
aanvragen ingediend voor de Subsidie ventilatie in scholen (SUVIS1). In april 2021 zijn alle aanvragen 
door het Rijk toegekend.  
 
In juli jl. was er overeenstemming met de schoolbesturen van de Evangelische basisschool en de Vrije 
school Eindhoven Zuid over hoe zij hun gebouw gaan verduurzamen. Met de schoolbesturen SKPO en 
SALTO werden in juli nog gesprekken gevoerd over de overige 11 schoolgebouwen. Schoolbesturen 
en gemeente stuurden aan op het beste scenario, oftewel: voldoen aan het A++++ label.  
 
Kortom: 9 PO-gebouwen voldoen, 13 moeten er nog worden aangepakt, dan resteren er nog 30 
schoollocaties in het primair onderwijs die niet voldoen aan de eisen van het Eindhovense 
Klimaatakkoord. Het college gaf juli jl. aan dat de uitvoering van de eerste twee projecten 
(Evangelische basisschool en de Vrije school Eindhoven Zuid) naar verwachting in het schooljaar 
2021-2022 plaatsvinden. In het najaar van 2021 zou er concrete besluitvorming voor worden gelegd 
aan het college.  
 
Gezien de oplopende besmettingscijfers en de sterke verspreiding van Corona onder kinderen en de 
inzet om het onderwijs koste wat het kost open te houden, heeft D66 enkele vragen aan de 
wethouder over de luchtkwaliteit en de voortgang van de aanpak naar aanleiding van de SUVIS-
subsidie en de ambitie voor de komende jaren om iedere Eindhovens kind onderwijs te laten 
genieten in een gezonde school.  
 
 

1. Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de SUVIS-subsidie? Zijn de eerste twee 
projecten al goedgekeurd en in uitvoering? En wanneer verwacht het college dat de andere 
11 scholen aan de slag gaan met het verbeteren van het ‘letterlijke’ leerklimaat en de 
luchtkwaliteit in hun scholen?  

 
1 Het doel van de SUVIS-subsidie is in eerste instantie om schoolbesturen te stimuleren bestaande gebouwen van een 
(verbeterd) ventilatiesysteem te voorzien. In tweede instantie is het doel van de SUVIS de duurzaamheid van de panden te 
verbeteren. Het schoolbestuur ontvangt (via de gemeente) de subsidie die maximaal 30% van de totale investering dekt. De 
gemeente Eindhoven doet aanvullend aan de SUVIS een bijdrage zodat de totale gecombineerde subsidie 50% van de 
investering bedraagt. Concreet betekent dit dat er 2,9 miljoen euro subsidie is ontvangen, de schoolbesturen maximaal 7,0 
miljoen zullen bijdragen en de gemeente Eindhoven maximaal 4,0 miljoen. In deze geraamde kosten zijn naast de 
verbeteringen van ventilatie extra duurzaamheidsmaatregelen en voorzieningen opgenomen om de klimaatdoelstellingen 
voor 2050 te halen. 



2. Is de wethouder het met D66 eens dat dit onderwerp zeer urgent is gezien we zullen moeten 
leren leven met de aanwezigheid van Corona en de scholen het liefst niet meer willen 
sluiten?  

3. Naast de 13 schoollocaties resteren er voor het primair onderwijs nog zo’n 30 schoollocaties 
die op ‘lange’ termijn worden aangepakt in het kader van het Eindhovens Klimaatakkoord, 
maar deze scholen voldoen op dit moment nog niet aan het gewenste scenario en daarmee 
ook nog niet aan de gewenste luchtkwaliteit. Hoe ziet de ambitie van het college er uit? 
Wanneer zijn alle Eindhovense scholen gezond en klimaatproof? Hoe ziet het tijdspad er uit? 
Wat zijn onze ambities als stad?  

 
Vriendelijke groet,  
 
Robin Verleisdonk, raadslid D66 Eindhoven 

  


