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Geachte mevrouw Fräser, 
 
Op 22 mei 2020 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over Ferroli cv- ketels in de 

. Naar aanleiding van nieuwsberichten en een incident in 
Ridderkerk vraagt u in uw brief hier aandacht voor. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
1. Bent u ermee bekend dat dergelijke gevaarlijke cv- ketels ook in Ridderkerkse huurwoningen 

van Wooncompas zijn geplaatst? 
Wij hebben navraag gedaan bij Wooncompas en zijn daarbij op de hoogte gesteld van de situatie dat 
huurwoningen zijn uitgerust met cv-ketels van het merk Agpo-Ferroli. 
 

2. Wat is uw reactie op de constatering dat er huurwoningen in Ridderkerk zijn die 
brandgevaarlijk zijn door de cv- ketel? 
Wij staan vanzelfsprekend voor veilige huurwoningen in Ridderkerk. Periodiek onderhoud van 
installaties en het vervangen van verouderde modellen met een veiligheidsrisico zijn daar onderdeel 
van. Hierin neemt Wooncompas haar verantwoordelijkheid. 

 
3. In hoeveel Ridderkerkse woningen heeft Wooncompas momenteel dergelijke gevaarlijke Agpo 

Ferroli cv- ketels staan? 
In drie woningcomplexen, in totaal in 286 woningen, is een cv-ketel van het merk Agpo Ferroli 
toegepast.  

 
4. Bent u bekend met het zojuist beschreven ernstige voorval in Ridderkerk? 

Wij hebben navraag gedaan bij Wooncompas en zijn daarbij op de hoogte gesteld van het 
beschreven incident. De bewoner heeft een melding gedaan van een gaslucht. Een door 
Wooncompas ingeschakelde monteur heeft daarop ook een verhoogde concentratie koolmonoxide 
gemeten. De betreffende ketel is meteen buiten werking gesteld en vervangen door een tijdelijke 
voorziening. Nader onderzoek wees overigens uit dat het geconstateerde probleem geen verband 
hield met het keteltype. Bij een defect aan de branderaansluiting van een ketel kan altijd 
koolmonoxide vrijkomen. 



 
 

5. Heeft u er begrip voor dat Ridderkerkse huurders met een dergelijke Agpo Ferroli cv- ketel 
zich onveilig voelen? Wat zou u tegen deze huurders willen zeggen? 
Uiteraard hebben wij hier begrip voor. Wooncompas heeft de nodige maatregelen getroffen, 
waardoor huurders er vanuit moeten kunnen gaan dat hun gehuurde woning veilig is. Mochten 
huurders aanwijzingen hebben om hieraan te twijfelen, dan adviseren wij hen dit zo spoedig mogelijk 
bij Wooncompas te melden. Bewoners kunnen daarnaast altijd contact opnemen met de gemeente. 
Meldingen van bewoners worden altijd in behandeling genomen. 
 

6. Deelt u de mening van D66 dat Ridderkerkse huurders van Wooncompas er vanuit moeten 
kunnen gaan dat hun gehuurde woning veilig is en dat Wooncompas verantwoordelijk is voor 
een veilige woning?  
Ja. 
 

7. Vindt u het acceptabel dat het gevaar van de onveilige cv- ketels wordt ondervangen door het 
plaatsen van melders in woningen in plaats van het vervangen van de algemeen bekend 
onveilige cv- ketels? 
Wooncompas vervangt wel degelijk in de betreffende complexen alle cv-ketels en daarnaast ook de 
warmteterugwin-unit en de rookgasafvoeren. Zij verwachten daarmee in september te beginnen. Zij 
hadden die vervanging het liefst al uitgevoerd, maar door de coronacrisis treedt enige vertraging op.  

Wooncompas bezocht. De ketels zijn uitgebreid gecontroleerd en als veiligheidsmaatregel zijn extra 
koolmonoxide-/rookmelders geplaatst.  
 

8. Hoe waardeert u het dat Wooncompas er niet voor kiest de veiligheid van huurders de hoogte 
prioriteit te geven door de cv- ketels gelijk te vervangen met veilige varianten? 
Zoals in het antwoord bij vraag 7 aangegeven vervangt Wooncompas wel degelijk in de betreffende 
complexen alle cv-ketels. 
 

9. Wat vindt u van de handelingswijze van Wooncompas met betrekking tot het plaatsen van de 
koolmonoxidemeters?  
Het plaatsen van een extra koolmonoxide-/rookmelder is (naast een uitgebreide controle) een 
passende maatregel om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen totdat de ketels vervangen 
worden. 

 
10. Bent u net als D66 van mening dat gezien de ernst van de situatie het initiatief voor het 

plaatsten van de koolmonoxidemeters constant en volledig bij Wooncompas had moeten 
liggen? 
In goed overleg met de bewoners(commissie)s is door Wooncompas gekozen voor een werkwijze 
waarbij de bewoners het initiatief namen voor de installatieafspraak. Zij kunnen hun huurders niet 
verplichten de melder daadwerkelijk te laten plaatsen. 
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