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Poortugaal, 15 juni 2021 
 
 
Betreft: ventilatie scholen Albrandswaard 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Binnen de schoolgebouwen is ventilatie al geruime tijd een aandachtspunt. Met de komst van de 
coronacrises is dit vraagstuk alleen maar actueler geworden. Voor alle scholen binnen 
Albrandswaard geldt dat de ventilatie voldoet aan het destijds geldende bouwbesluit. Echter wordt 
de norm, die in het bouwbesluit van 2012 wordt genoemd, niet gehaald. De realiteit is dat de 
kinderen in Albrandswaard op scholen zitten waar de luchtkwaliteit volstrekt onvoldoende is. 
 
Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft de ventilatie in scholen heel veel aandacht gekregen in de 
media. Alle geledingen binnen en buiten de scholen maken zich ongerust. Vanuit het Rijk is een 
subsidieregeling in het leven geroepen, waar gemeenten aanspraak op kunnen maken. De 
schoolbesturen hebben via de gemeente Albrandswaard aanvragen ingediend voor deze subsidie. 
Deze zijn ook door het Rijk toegewezen aan de gemeente Albrandswaard. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van huisvesting en de schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de scholen. Het verbeteren van de ventilatie is dan ook 
een verantwoordelijkheid die primair bij de gemeente ligt. Wij zijn dan ook blij dat het college van 
B&W deze verantwoordelijkheid heeft opgepakt en een voorstel aan uw raad heeft gedaan om, 
naast de 30% subsidie vanuit het Rijk, op basis van 35% cofinanciering bij te dragen  
aan de verbetering van ventilatie in de schoolgebouwen.  
 
Het is duidelijk dat zowel de gemeente Albrandswaard, als de schoolbesturen beperkte middelen 
hebben. Daarbij komt dat schoolbesturen alleen mogen investeren in aanpassingen aan het 
gebouw die uiteindelijk leiden tot lagere gebruikerskosten. Met het voorstel dat nu voorligt vanuit 
het college van B&W, is het aan de schoolbesturen om te kijken in hoeverre binnen de 
beschikbare middelen de overige 35% van de cofinanciering kan worden gevonden. 
 
Belangrijk om te weten is dat de medezeggenschapsraden van de scholen en met name de 
oudergeledingen van mening zijn dat de slechte luchtkwaliteit moet worden aangepakt en nu daar 
subsidie beschikbaar is vanuit het Rijk een maximale inspanning wordt verwacht vanuit de 
gemeente en de schoolbesturen. Wij willen u dan ook vragen ten minste in te stemmen met de 
35% cofinanciering die vanuit het college van B&W wordt voorgesteld ten einde het leer- en 
leefklimaat van 2687 leerlingen in Albrandswaard te verbeteren. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de schoolbesturen met scholen binnen Albrandswaard, 
 
Tabitha Verhulst (RVKO)      
Huub van den Boom (OPO Albrandswaard)    
Geert Verschoor (SCPO Albrandswaard) 


