CO2-neutraal in 2050

Project Duurzame
Schoolgebouwen Flevoland
Duurzame schoolgebouwen, hoe pak je dat aan?
Het is een bewogen jaar geweest in het onderwijs, met tal van uitdagingen.
Daarbij gaat ook de energietransitie onverminderd door. De afspraken uit het
Klimaatakkoord over CO2-reductie en het aardgasvrij maken van de gebouwde
omgeving, vertalen zich nu naar normen en wetgeving voor de duurzaamheid
en het binnenklimaat in scholen.
Samen zijn we hard op weg naar een
duurzaam Flevoland. De provincie,
inwoners maar ook gebouweigenaren
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bij het verduurzamen van hun
schoolgebouwen.

Voor wie?
Het project Duurzame
Schoolgebouwen Flevoland is
speciaal ontwikkeld voor kleine
schoolbesturen;
PO-schoolbestuur met een
maximum van 10 gebouwen in
eigendom.
VO-schoolbestuur met een
maximum van 5 gebouwen in
eigendom.
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Samen
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Wij bieden:
Een coach duurzame
schoolgebouwen.
Maatwerk; ondersteuning
en advies op basis van uw
behoefte.

Ondersteuning en
advies nodig?
Wilt u meer weten over het project

Ontzorgingsprogramma
verduurzamen
maatschappelijk vastgoed

Duurzame Schoolgebouwen Flevoland?

Het project Duurzame School

Neem dan contact op met Niels

gebouwen Flevoland is onderdeel

Delemarre, coach duurzame

van het Ontzorgingsprogramma

schoolgebouwen, via:

verduurzamen maatschappelijk

niels.delemarre@flevoland.nl
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de uitvoering van het Ontzorgings
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Kijk voor meer informatie op:

ontvangen van het Rijk. Het

www.flevoland.nl/ontzorgingsprograma

programma is specifiek bedoeld
voor het ondersteunen van kleine
maatschappelijke vastgoed
eigenaren bij het verduurzamen
van hun gebouwen. Wilt u meer
weten over het Ontzorgings
programma kijkt dan op onze
website: www.flevoland.nl/
ontzorgingsprogramma

Samen maken we Flevoland duurzamer

