
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 

Ridderkerk, 27 augustus 2020 

Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 
(RvO art. 40) inzake ventilatiesystemen Ridderkerkse scholen 

Geacht college, 

Recent zijn er verschillende berichten in de media verschenen waarin deskundigen stellen 
dat ventilatie op scholen een extra risico vormt bij de verspreiding van het Coronavirus. 
Scholen zouden volgens deze berichtgeving hun ventilatie dringend moeten verbeteren, 
voordat de winter begint en ramen niet meer open kunnen in verband met de 
weersomstandigheden.  

Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt dat bij een kwart van de 
scholen de kwaliteit van de binnenlucht niet op orde is. Uit een analyse van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland blijkt dat het merendeel van de scholen niet voldoet aan de 
eisen van goed milieubeheer. Dit terwijl goede ventilatie en een schone lucht volgens 
deskundigen van groot belang zijn voor de gezondheid, ook om het risico op verspreiding 
van het Coronavirus te verkleinen.  

De laatste tijd zijn er nieuwe inzichten gekomen in de besmettelijkheid van (jongere) 
kinderen en hun rol in de verspreiding van het Coronavirus. Ouders en leraren maken zich 
zorgen. Op 12 augustus jl. heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie 
aangenomen om ervoor te zorgen dat de ventilatiesystemen van alle scholen worden 
gecontroleerd en dat waar nodig in overleg met de GGD aanvullende maatregelen worden 
genomen. Schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van de binnenlucht, 
maar de gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om onderwijshuisvesting en de 
gezondheid van haar inwoners.   

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen: 

1. Hoe kijkt u aan tegen de berichten van deskundigen in de media waarin zij hun zorgen
uitspreken over de ventilatie van scholen en klaslokalen?
2. Hoe is de staat van de ventilatiesystemen van de scholen in Ridderkerk? Voldoen de
ventilatiesystemen aan de eisen van goed milieubeheer zoals omschreven in het Programma
van Eisen Frisse scholen?
3. Hoe, wanneer en door wie worden de ventilatiesystemen van de scholen gecontroleerd?
4. Hoelang duurt het voordat alle scholen in Ridderkerk zijn gecontroleerd?
5. Zijn er scholen en/of klaslokalen waar geen mechanische en/of andere adequate ventilatie
is? Zo ja, welke scholen betreft het en wanneer wordt hier alsnog voor adequate ventilatie
gezorgd?

Aanvullende maatregelen bij nog niet uitgevoerde controles en tekortkomingen 

Het controleren van de ventilatiesystemen heeft de aandacht van de scholen. Wij 
verwachten niet dat alle ventilatiesystemen al voor de start van het nieuwe schooljaar zijn 
gecontroleerd. 

6. Welke aanvullende maatregelen kunnen op voorhand (zolang er nog geen controle of een
volledige controle van het ventilatiesysteem op een school heeft plaatsgevonden) in overleg



met de GGD en het betreffende schoolbestuur worden genomen om de gezondheid van 
scholieren, leraren en ander personeel zoveel mogelijk te waarborgen? 
7. Wanneer uit de uitgevoerde/uit te voeren controles tekortkomingen in het 
ventilatiesysteem op een school worden vastgesteld welke aanvullende maatregelen kunnen 
dan in overleg met de GGD en het betreffende schoolbestuur worden genomen om de 
gezondheid van scholieren, leraren en ander personeel zoveel mogelijk te waarborgen? 
 
Nieuwbouw 
 
8. Er staat voor diverse scholen in Ridderkerk nieuwbouw op stapel, zoals het Gemini 
College, de Wingerd, de Noord en de Driemaster. Op welke wijze is erbij de nieuwbouw van 
scholen aandacht voor de kwaliteit van de binnenlucht en een adequate ventilatie? In 
hoeverre is het Programma van Eisen Frisse Scholen daarbij leidend? 
 
Ventilatiesystemen in gemeentelijke en andere gebouwen 
 
9. Hoe verhoudt het voorgaande zich tot de ventilatiesystemen bij wijkcentra, 
sportaccommodaties, verenigingsgebouwen, gymzalen, kinderopvang, verzorgings- en 
verpleeghuizen etc. in Ridderkerk?  
10. Is het de bedoeling dat de ventilatiesystemen in deze gebouwen ook actief gecontroleerd 
gaan worden? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? Graag in uw antwoord een 
onderscheid maken tussen gemeentelijk vastgoed en andere gebouwen.  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoeken wij u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 
afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
 
Jeroen Rijsdijk Arianne Ripmeester  
PvdA Ridderkerk        PvdA Ridderkerk       
 


