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Inleiding en vragen:
Inleiding
Het rapport van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen adviseert dat voor een gezond
binnenklimaat in scholen het onderwerp -ventilatie- hoger op de politieke agenda komt. Het kabinet
stelt 360 miljoen beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het
ventilatiesysteem.
Op dit moment is de mogelijke relatie tussen ventilatie op scholen en de verspreiding van het
coronavirus nog niet geheel duidelijk. Echter in algemene zin kan ventileren en luchten helpen om
luchtweginfecties te beperken. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met
gezonde lucht.
Op de vragenlijst die het LCVS naar schoolbesturen stuurde blijkt (1 oktober) dat 38% van de
schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs aan de ventilatienormen voldoet. Voor 11
procent geldt dit niet. Voor 51% van de gebouwen werden geen gegevens ontvangen..
Vragen:
1. Heeft de wethouder met de schoolbesturen gesproken over ventilatie in de schoolgebouwen?
Zo ja wat zijn de resultaten hiervan?
2. Heeft de wethouder inzichtelijk of de scholen in onze gemeente aan de ventilatienormen
voldoen? Voor de duidelijkheid; deze normen staan niet omschreven in het bouwbesluit.
3. Mocht dit inzicht er nog niet zijn; Welke acties worden ondernomen om dit inzicht te krijgen?
Voor de korte termijn valt bijvoorbeeld te denken aan het gebruik van CO2-meters? Is dit een
optie?
4. Welke acties worden er ondernomen bij scholen die niet voldoen aan de ventilatienormen?

Beantwoording:
Minister Slob heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld in verband
met verspreiding van het coronavirus. De heer Doekle Terpstra is voorzitter van het LCVS. Naast hem
maken de PO-Raad, VO-raad, GGD-GHOR en de VNG deel uit van het coördinatieteam. Het was de
bedoeling om uiterlijk 1 oktober een landelijk beeld te krijgen rondom de ventilatie op scholen en om
scholen te ondersteunen en expertise te bundelen. Om te voorkomen dat scholen van verschillende
kanten bevraagd worden over de ventilatie, voorzag de LCVS geen actieve rol voor gemeenten.

Vanuit de wettelijke kaders behoort aanpassing van ventilatiesystemen tot het deel waarvoor de
schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn. (Ter info: in 2015 zijn schoolbesturen verantwoordelijk
geworden voor de aanpassingen.)
De gemeente heeft nog geen informatie over welke scholen informatie hebben aangeleverd en/of aan
normen wordt voldaan. Wel blijkt uit signalen van sommige schoolbesturen dat dit wel hun aandacht
heeft. Waar mogelijk gaan we hierover in overleg met schoolbesturen en denken we waar mogelijk
mee, zoals bij het indienen van subsidieverzoeken bij het Rijk.
Het vraagstuk met betrekking tot de ventilatie komt zeker aan de orde bij het eerstvolgend OOGO.

