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Betreft: : Beantwoording schriftelijke vragen over ventilatie en luchtkwaliteit op scholen
Geachte raadsleden,

Op 31 augustus heeft de fractie van het CDA schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de ventilatie en
luchtkwaliteit op scholen. Met deze brief willen wij deze vragen beantwoorden.
1. Deelt het college de zorgen die er bestaan over het mogelijke verband tussen ventilatie en de
verspreiding van het Coronavirus?
Antwoord: Het college volgt de berichten over een mogelijk verband tussen ventilatie en de verspreiding
van het Coronavirus op de voet, net als de ontwikkelingen rondom de richtlijnen van het RIVM. Bij
aanpassingen van de richtlijnen of nieuwe adviezen worden de noodzakelijke aanpassingen gedaan.
2. Kan het college aangeven in hoeverre zij zicht hebben op de luchtkwaliteit en ventilatie binnen
gemeentelijk vastgoed (waaronder scholen) en in hoeverre deze systemen voldoen aan het bouwbesluit?
Antwoord: Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan het bouwbesluit en aan de richtlijnen van het RIVM.
Daarnaast wordt het gemeentelijk vastgoed onderhouden zoals omschreven in de richtlijnen ventilatie-encovid-19 van het RIVM, zo ook het schoolgebouw aan de Knip – Binnengracht. De huurders/gebruikers
van het gemeentelijk vastgoed zijn geïnformeerd over hoe om te gaan met de RIVM richtlijnen in de
gebouwen met betrekking tot desinfectie, looproutes e.d..
Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden voor het naleven van de RIVM-richtlijnen in de schoolgebouwen liggen bij de
eigenaren van deze gebouwen, de schoolbesturen. Wij hebben de schoolbesturen in een brief laten
weten dat we in gezamenlijkheid deze crisis aangaan en dat ze ons om advies kunnen vragen.

3. Alle scholen moeten voor 1 oktober controleren of hun ventilatiesystemen voldoen aan de minimale
eisen uit het Bouwbesluit. Is dit onderzoek naar luchtkwaliteit en ventilatie bij de scholen in
Albrandswaard al verricht? Zo ja, wat waren hier de resultaten van, zo niet: is de gemeente voornemens
dit onderzoek uit te voeren en de resultaten bij de scholen te inventariseren?
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Antwoord: Wij zijn ook benieuwd naar de resultaten van het onderzoek naar de ventilatie. De gemeente is
geen eigenaar van de schoolgebouwen. Het eigenaarschap is belegd bij de schoolbesturen. Hierdoor ligt
de verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar het ventilatiesysteem bij hen. Het college is uiteraard
benieuwd naar de uitkomsten, de schoolbesturen hebben tijdens het OOGO van 22 september
toegezegd de resultaten van het onderzoek met de gemeente te delen.
4. Hebben de scholen uit Albrandswaard zelf contact gezocht met de gemeente en gevraagd om advies
rond ventilatie? Is het college voornemens om proactief contact te zoeken met scholen over dit
onderwerp?
Antwoord: Wethouder van Ginkel heeft op 7 september proactief de schoolbestuurders in een brief
opgeroepen om in gezamenlijkheid te werken aan een situatie om verspreiding van COVID-19 te
beperken en/of tegen te gaan. Stichting Christelijk Primair Onderwijs Albrandswaard (SCPOA) heeft de
gemeente inmiddels geïnformeerd dat de scholen de Parel, Julianaschool en het Lichtpunt voldoen aan
de richtlijnen van het RIVM. SCPOA heeft daarnaast ook aangegeven dat de RIVM-richtlijnen als een
minimumnorm moet worden gezien, die absoluut niet volstaat om te gelden als ‘frisse school’. SCPOA wil
in gesprek met de gemeente om gezamenlijk een gezond leef- en leerklimaat in de schoolgebouwen te
realiseren. De scholen en hun bestuurders worden vanuit hun verantwoordelijkheid ondersteund door de
PO-raad, AOB (Algemene Onderwijsbond) en GGD in deze kwestie rond ventilatie en Covid-19.
Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben.
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