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 Nijkerk, 16 februari 2021. 
 
 
Onderwerp: subsidieregeling ventilatie (SUVIS) 
 
 
 Geachte heer Slob, 
 
 
Op 16 december 2020 heeft de gemeente Amersfoort u beargumenteerd laten weten dat zij de procedure 
voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen niet kan onderschrijven en dat zij daarover met u 
van gedachten wil wisselen. 
 
Wij, LVO, Landelijke Vereniging Onderwijsadviseurs Huisvesting, steunen deze uitspraak van harte. 
En met ons, veel andere gemeenten. 
 
Om dit te kunnen plaatsen zullen wij kort uitleg geven over de rol van de LVO. Het doel van de LVO is het 
bevorderen van het zo goed mogelijk realiseren en onderhouden van onderwijshuisvesting door de 
gemeenten in Nederland. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze website: https://www.lvo-
onderwijs.nl/. In deze hoedanigheid vormt de LVO al tientallen jaren de verbinding tussen gemeenten en 
andere partners op het gebied van onderwijshuisvesting, onder het motto: voor en door gemeenten. 
Daardoor zijn wij goed op de hoogte van de problematiek waar gemeenten zich voor geplaatst zien. 
 
Met de bovengenoemde achtergrond hebben wij gemeend om onder onze leden ondersteuning te vragen 
op de schriftelijke reactie van Amersfoort. Naast veel mondelinge instemmingen hebben we van de 
volgende gemeenten een schriftelijke reactie ontvangen: 
 
Groningen  Westland Ede 

Emmen Schiedam Twenterand 

Almelo  Heerenveen Pijnacker-Nootdorp 

Nijkerk  Enschede Smallingerland 

Horst aan de Maas 

 
Deze brief past in onze beleving bij uw antwoord op vragen (over de financiering van ventilatie 
verbetering scholen, nr. 1347 ) van de kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GroenLinks). Het is 
alleen niet in overeenstemming met uw antwoord.  
 
Op 15 januari 2020 hebt u bij vraag 2 aangegeven niet op de hoogte te zijn van gemeenten die niet kunnen 
voldoen aan de voorwaarde van 70% cofinanciering. De hiervoor genoemde brief van de gemeente 
Amersfoort was hierover duidelijk volgens ons: “Noch de schoolbesturen, noch de gemeente is in staat 
deze investering te doen. In de meeste andere gemeenten is dat niet anders.”  

 
 
 
 



 
 

 
Wij verzoeken u dringend om de noodkreet van veel gemeenten ter harte te nemen en om de uitnodiging 
te aanvaarden om in overleg te treden voor het tot stand brengen van een structurele verbetering van de 
kwaliteit van de onderwijshuisvesting, want het blijft niet beperkt tot een ventilatieprobleem dat slechts 
ten dele door de rijksoverheid wordt bekostigd. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de LVO, 

 
W. Ruiterkamp, secretaris 
 
LVO secreatariaat 
Van Furstenburchstraat 5 
3862 AW Nijkerk 
Tel. 06 1293 6474 
secretariaat@lvo-onderwijs.nl 
www.lvo-onderwijs.nl 
 
Volg ons op LinkedIn 
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i.a.a.  Vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
 Postbus 20018, 2500 EA Den Haag  
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