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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen D66 Wijchen over ventilatie in
scholen en gemeentelijke gebouwen
Kernboodschap
 Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor het binnenklimaat.
 De gemeente volgt bij gemeentelijke gebouwen de adviezen en de richtlijnen van
het RIVM.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

dd-mm-yyyy

Besluit

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1. Heeft de gemeente Wijchen al speciale protocollen voor het ventileren?
Nee, de gemeente heeft geen speciale protocollen voor ventileren. De gemeente sluit aan
bij de richtlijnen en adviezen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie de bijlage.
2. Kan de gemeente garanderen dat alle kinderen in Wijchen veilig naar
school kunnen als het gaat om ventileren?
Een gezond binnenklimaat is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de
schoolbesturen die eigenaar zijn van de schoolgebouwen (met uitzondering van MFA’s).
Het is niet gewenst en wettelijk zelfs niet mogelijk dat de gemeente hier
verantwoordelijkheden overneemt of hierover garanties afgeeft.
Het RIVM stelt (zie bijlage 1): “Goede ventilatie en effectieve luchtreinigers kunnen
virusdeeltjes in de lucht verminderen, maar het is op dit moment onduidelijk of dit ook
daadwerkelijk tot aantoonbaar minder COVID-19 leidt.”
Het RIVM adviseert minimaal te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die van
toepassing zijn op het gebouw (bestaand of nieuwbouw) en de gebruiksfunctie. Indien er
twijfel bestaat of een (ouder) gebouw voldoet aan de minimale eisen van het
Bouwbesluit, adviseert het RIVM er met een expert naar te kijken. Hierbij bekijken
partijen ook of natuurlijke ventilatie of het plaatsen van roosters boven aanwezige ramen
een alternatief bieden.
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De huidige eisen voor ventilatie zijn vastgelegd in het geldende Bouwbesluit van 2012.
Voor gebouwen van vóór 2012 liggen de ventilatie-eisen lager.
In dit kader heeft het schoolbestuur Kans & Kleur haar de gebouwen van basisscholen De
Viersprong en Antonius onderzocht. Er liggen uitvoeringsplannen om de ventilatie in deze
oudere gebouwen te verbeteren. Voor dit doel heeft het schoolbestuur met
ondersteuning van de gemeente bij het Rijk een subsidie (Specifieke uitkering ventilatie
in scholen) aangevraagd. Die is inmiddels toegekend.
Voor scholen die in een MFA zitten geldt dat de gemeente eigenaar is. De gemeente heeft
daar een verantwoordelijkheid als het gaat om het binnenklimaat. De MFA’s voldoen aan
de eisen die het Bouwbesluit stelt ten aanzien van ventilatie. Het oudere MFA De
Speelhoeve heeft geen mechanische ventilatie. Deze MFA gaan we vervangen door
nieuwbouw. Investeren in een nieuwe ventilatie-installatie in dit gebouw heeft op dit
moment geen prioriteit.
Medio vorig jaar twijfelde het Maaswaal College of er in het oude schoolgebouw aan de
Leemweg voldoende ventilatie was. Onderzoek toonde aan dat de
ventilatiemogelijkheden daar onvoldoende waren. Dit gebouw is eigendom van de
gemeente. Met een krediet van uw raad en met gebruikmaking van de SUVIS-subsidie
heeft het gebouw nu moderne mechanische ventilatie. CO2-meters in de klaslokalen
tonen aan dat er nu voldoende ventilatie is.
3. In hoeverre ziet het college zich, ook in relatie tot Kans & Kleur en
besturen van het voortgezet onderwijs, als verantwoordelijk voor
ventilatie en het plaatsen van CO2-meters in klaslokalen?
Nogmaals: een gezond binnenklimaat is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen
die eigenaar zijn van de schoolgebouwen. De gemeente kan en mag niet in die
verantwoordelijkheid treden, behalve wanneer het gebouw eigendom is van de
gemeente. Wel ondersteunen we de schoolbesturen voor zover het binnen onze
mogelijkheden ligt. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.
4. Voor welke gebouwen naast scholen hanteert de gemeente regels en
toezicht voor ventilatie? Geldt dat voor alle kinderdagverblijven,
buitenschoolse opvang, wijkcentra, dorpshuizen, sportzalen, ’t Mozaïek,
het gemeentehuis, enzovoorts? Geldt dat ook voor gebouwen waarvoor
de gemeente niet direct verantwoordelijk is, zoals
clubhuizen/sportkantines?
Al het maatschappelijk vastgoed van de gemeente voldoet aan de ventilatie-eisen die
het Bouwbesluit stelt in relatie tot de functie, waarbij we het Bouwbesluit als
ondergrens aanhouden. De ventilatie-installaties in deze gebouwen inspecteren en
onderhouden we planmatig, volgens de regels die daarvoor gelden. Hierdoor kunnen
we waarborgen dat de installaties blijven werken volgens de eisen die er bij het
ontwerp aan gesteld zijn.
Voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang gelden sinds 2017 strengere
regels. Ook locaties in gebouwen van vóór 2012 moeten qua ventilatie voldoen aan
het Bouwbesluit uit 2012. Namens de gemeente houdt de GGD hier toezicht op.
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De gemeente hanteert geen regels, anders dan het Bouwbesluit en andere van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, voor andere accommodaties.
5. Werkt Wijchen al met CO2-meters? Is er een lijst van locaties met CO2meters? Wat zijn de ervaringen?
CO2-meting en -sturing wordt standaard toegepast in onze gebouwen. Dit is niet
opgelegd vanuit de COVID-19 richtlijnen maar vanuit het klimaatakkoord. Ventileren
alleen wanneer nodig bespaart veel energie. Goede CO2-meting is essentieel om de
ventilatiebehoefte te kunnen bepalen. Vrijwel alle (grote) gebouwen zijn voorzien van
CO2-meting en -sturing. Enkele gebouwen waarvan we voorzien dat we ze binnen
afzienbare tijd gaan slopen, herbouwen of renoveren zijn nog niet voorzien.
Het is ons bekend dat ook de meeste scholen over CO2-meters beschikken. Er is geen
lijst met locaties waar CO2-meters aanwezig zijn.
6. Is er een adequaat actieplan luchtverversing en kunt u de raad daarover
informeren?
Er is geen specifiek actieplan luchtverversing. Dit vinden wij op dit moment niet nodig.
Onze gebouwen voldoen ruim aan het Bouwbesluit. Daarmee vallen we binnen de
richtlijnen en adviezen van het RIVM. Als er twijfel bestaat, bijvoorbeeld bij de beherende
organisatie, wordt de situatie onderzocht en zo nodig verbeterd. Daarbij maken we onder
meer gebruik subsidieregelingen die er zijn.
Mochten er in de nabije toekomst naar aanleiding van de COVID-19 problematiek nieuwe
eisen komen of nieuwe adviezen door het RIVM worden uitgebracht, dan anticiperen wij
daarop.
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