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Aanleiding 
U heeft een brief ontvangen van  vo school het 
Wolfsbos. In de brief beschrijft de heer Koster de problemen waar zijn school 
tegen aanloopt door de stijgende energielasten. De Kamer heeft gevraagd om een 
afschrift van uw reactie aan de . De reactie aan  wordt 
u in een separate zaak aangeboden ter ondertekening. 

Geadviseerd besluit 
Bij akkoord graag de brief aan de commissie en de (geanonimiseerde) brief aan 

 ondertekenen 

Kernpunten 
• In de brief aan de commissie verwijst u naar uw brief aan . 
• In de brief aan  geeft u aan dat u de zorgen herkent en dat 

u hier conform de motie Paternotte c.s. voornemens bent hier oplossingen 
voor te bieden. 

• U refereert aan de Najaarsnota waarbij bekend werd dat er voor OCW 
breed € 400 miljoen beschikbaar komt voor deze problematiek. 

• U blikt vooruit naar Voorjaarsnota waarbij de plannen voor de besteding 
van deze middelen gecommuniceerd zullen worden. 

Toelichting 
• In deze brief wordt de lijn gevolgd die al eerder aan de Kamer en het veld 

gecommuniceerd is. 
• Met  is telefonisch contact geweest naar aanleiding van zijn 

brief om de problematiek beter te begrijpen. Hoewel de school er 
financieel op achteruitgaat, is er nu geen acute nood. De school heeft een 
reservering voor nieuwbouw die nu ingezet kan worden. Dit is echter geen 
structurele oplossing en dit heeft dus ook gevolgen voor de beoogde 
nieuwbouw.  

•  heeft met zijn verhaal ook aandacht kregen in het tv-
programma Hart van Nederland en in het Dagblad van het Noorden.  
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