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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO art. 40) inzake ventilatiesystemen Ridderkerkse scholen

Geachte heer Rijsdijk en mevrouw Rlpmeester,

Op 27 augustus jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de ventilatiesystemen van Ridderkerkse
scholen. Hieronder treft u onze antwoorden aan .

Vraag 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?

Antwoord:
Wij vinden het belangrijk dat er een gezond binnenklimaat op de scholen is. De gemeente zorgt voor de
huisvesting van scholen. De schoolbesturen zijn eigenaar van de gebouwen. Zij onderhouden en
gebruiken het gebouw. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om te zorgen voor goede
ventilatie

Vraag 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?

Antwoord:
De schoolbesturen controleren zelf de ventilatiesystemen van de scholen. De schoolbesturen worden
hierin ondersteund door de VO-raad, de PO-raad, de Algemene Onderwijsbond en de GGD-GHOR.
Scholen van na 2015 moeten voldoen aan de eisen van goed milieubeheer zoals omschreven in het
Programma van Eisen Frisse Scholen. Oudere scholen moeten voldoen aan het Bouvú)eslutt. Het RIVM
heeft richtlijnen voor het gebruik van ventilatiesystemen verstrekt.

Vraag 3:
Hoe, wanneer en door wie worden de ventilatiesystemen van de scholen gecontroleerd?
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Antwoord:

De schoolbesturen moeten dit voor 1 oktober a.s. doen. Zij moeten hun personeel en leerlingen voor
deze datum laten weten of zij voldoen aan de eisen

Vraag 4:
Hoelang duurt het voordat alle scholen in Ridderkerk zijn gecontroleerd?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 3.

Vraag 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?

Antwoord:

Ja, er zijn schoolgebouwen met natuurlijke ventilatie, dat zijn vaak de oudere gebouwen. De natuurlijke of
mechanische ventilatie moet voldoen aan het Bouwbesluit en de richtlijnen van het RIVM .

Vraag 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-GHOR
en het betreffende schoolbestuur worden genomen om de gezondheid van scholieren, leraren en ander
personeel zoveel mogelijk te waarborgen?

Antwoord:

De schoolbesturen hebben hiervoor adviezen ontvangen van de VO-raad, PO-raad, de Algemene
Onderwijsbond, de GGD-GHOR en het RIVM

Vraag 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?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 6.

Vraag 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?
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Antwoord:

De gemeente stelt voor nieuwbouw het normbedrag beschikbaar aan het schoolbestuur. Dit bedrag wordt
voldoende geacht om een schoolgebouw te realiseren dat voldoet aan het Bouwbesluit en klasse B van
het Programma van Eisen Frisse Scholen. Het schoolbestuur is bouwheer en dus verantwoordelijk voor
uitgaven, tenzij het schoolbestuur de gemeente verzoekt het bouwheerschap op zich te nemen. Ook dan
wordt gebouwd volgens dezelfde eisen en criteria. De gemeente is bouwheer van het Gemini College.
Het ventilatiesysteem in het ontwerp voldoet aan Bouwbesluit en Programma van Eisen Frisse Scholen
klasse B. Bij de nieuwbouwtrajecten hebben de schoolbesturen en gemeente altijd veel aandacht voor de
kwaliteit van de binnenlucht. De gemeente wordt bouwheer van de nieuwbouw van basisschool De
Noord. Het ventilatiesysteem zal voldoen aan de eisen vanuit het Bouwbesluit en het Programma van
Eisen Frisse Scholen klasse B.

Vraag 9
Hoe verhoudt het voorgaande zich tot de ventilatiesystemen bij wijkcentra, sportaccommodaties ,
verenigingsgebouwen, gymzalen, kinderopvang, verzorgings- en verpleeghuizen etc. in Ridderkerk?

Antwoord:

De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor de ventilatiesystemen in wijkcentra,
sportaccommodaties, gymzalen en enkele locaties voor kinderopvang . De ventilatiesystemen van alle
gemeentelijke gebouwen zijn recent ge-l-nspecteerd. Zij voldoen aan het Bouwbesluit en de richtlijnen van
het RIVM . Verzorgings- en verpleeghuizen zijn geen gemeentelijk vastgoed.

Vraag 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.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 9.

Hoogachtend,
\

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemeester,
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mw. A. Attema




