
 

Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college 

zoals vastgesteld door het college van B&W op 3 november 2020 

 
 

Reg. nr: 2020 - 36 

Datum waarop de vragen zijn gesteld: 12 oktober 2020 

Steller vragen: Marco Petri (PCG) / Bart van Asperdt D66 

Onderwerp:  Beantwoording Schriftelijke vragen PCG &D66 inzake Schone lucht scholen 

Vraag 1: Is het college op de hoogte van de situatie op de scholen in Wijk bij Duurstede  voor 
wat betreft schone lucht? 
 

Antwoord:  Ja, hierover is contact met de schoolbesturen. 
 

 Vraag 2: In het kader van Covid 19 is er nog een extra belang bij schone lucht en een goede 
luchtverversing-ventilatie. Deelt het college deze zorgen van de PCG, D66 en ouders? 
 

Antwoord: Op dit moment is er voor ons geen aanleiding tot grote zorgen. Wij hebben 
hierover contact met de scholen en tevens volgen wij hierin de lijn van het RIVM en de 
GGD. 
 

Het RIVM geeft het volgende aan: 
“Het RIVM concludeert dat de rol van ventilatiesystemen in de verspreiding van COVID-19 
nog niet opgehelderd is, maar dat deze geen rol lijken te spelen in de epidemie. Volgens 
het RIVM is er geen reden het huidige beleid aan te passen.” 

Bron: https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/ventilatie/  
 

De GGD geeft het volgende aan: 
“De GGD adviseert scholen niet om te sluiten bij een tekort aan ventilatie. Het risico op 
verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk. Andere 
maatregelen zijn belangrijker om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij gaat 
het om: 

• regelmatig handen wassen met zeep;  

• desinfecteren van oppervlakken in het gebouw en (voor onderwijspersoneel en  

             leerlingen in  het voortgezet onderwijs); 

• thuis blijven bij klachten/laten testen; 

• waar mogelijk 1,5 meter afstand houden. “ 

De ggd stelt verder dat scholen die niet voldoen aan de ventilatie-eisen in het bouwbesluit 
moeten wel moeten onderzoeken hoe ze maatregelen kunnen nemen om de ventilatie te 
verbeteren.     

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-
scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-
onderwijs/corona-en-ventilatie-schoolgebouwen 
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Vraag 3: Heeft het college hier overleg over met de schoolbesturen? Onderkennen zij deze 
zorgelijke situatie? 
 

Antwoord: Uit overleg met de schoolbesturen blijkt dat zij zich uiteraard verantwoordelijk 
voelen en hierover zelf regie voeren. Op dit moment geven ze aan dat er geen aanvullende 
maatregelen hoeven te worden genomen, ze zelf expertise hebben c.q. moeten inhuren 
en nog geen ondersteuning vanuit de gemeente nodig hebben omtrent dit dossier. 
 

We onderschrijven de handreiking van de PO-raad (zie bijlage), die hier een uitgebreid 
schrijven voor heeft opgesteld voor alle schoolbesturen. 
 

De schoolgebouwen waar de gemeente eigenaar van is voldoen aan de regelgeving. 
Volledigheidshalve verrichten we aanvullend onderzoek. 
 

Vraag 4: Wordt/is er door de schoolbesturen zo nodig hierop actie ondernomen? 
 

Antwoord: Zie beantwoording vraag 3. 
 

Vraag 5: Mocht de schoolbesturen om financiële redenen hier niet aan kunnen voldoen 
bespreekt u met hen dan de mogelijkheden? 
 

Antwoord: Uiteraard zijn we altijd bereid om het gesprek aan te gaan, maar tot op heden is 
de gemeente die vraag niet gesteld. 
Binnen de huidige onderwijshuisvestingsbudgetten is geen ruimte beschikbaar voor 
onvoorziene uitgaven m.b.t. ventilatie en luchtbehandeling. Mocht er onverhoopt toch 
aanvullend budget nodig zijn, dan komen we hiervoor terug bij uw raad.  
 

Vraag 6: Kunt u de raad toezeggen dat binnen 2 maanden alle Wijkse scholen voldoen aan de 
wettelijke eisen van schone lucht en ventilatie-eisen volgens het RIVM? 
 

Antwoord: Zoals al gezegd volgen we de richtlijn van de RIVM, dat aangeeft dat er geen 
aanvullende maatregelen hoeven te worden genomen indien de accommodatie voldoet 
aan de huidige regelgeving. Hier richten wij ons op m.b.t. onze eigen accommodaties. 
Voor de accommodaties in eigendom van schoolbesturen, zijn de schoolbesturen zelf 
verantwoordelijk. 
 

Vraag 7: Zo niet, wilt u daar de raad dan van op de hoogte brengen? 
 

Antwoord: Zie beantwoording vraag 6. 
 
Tijdsbesteding: 4 uur 
 

Datum:  3 november 2020 
 
Wil Kosterman, 

wethouder 

 
 

 


