
Geachte leden van de raad, 
 
De fractie van D66 heeft vragen gesteld voor het politiek vragenuur van 7 oktober 2020 jl. met 
betrekking tot ventilatie in onderwijsgebouwen. Toegezegd is hier schriftelijk op terug te komen. 
Onderstaand wordt eerst ingegaan op de verantwoordelijkheden van gemeente en schoolbesturen 
en de onderzoeksresultaten van de scholen waar de gemeente juridisch eigenaar is. Vervolgens 
wordt antwoord gegeven op de vragen van D66. 
 
Verantwoordelijkheden 
Werkgevers (lees schoolbesturen) zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en 
bijbehorende thema’s als veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarnaast heeft de juridisch eigenaar 
van een gebouw verplichtingen om het gebouw goed in stand te houden, incl. voorzieningen voor 
luchtverversing en (spui)ventilatie. De gemeente Groningen is van een beperkt aantal 
schoolgebouwen  (12) juridisch eigenaar, voor het overige ligt het juridisch eigendom en ook de 
instandhoudingsverplichting bij schoolbesturen (sinds 2015 voor PO en sinds 2012 voor VO).  
  
Onderzoek eigen schoolgebouwen 
In de afgelopen weken hebben wij onderzoek verricht naar de schoolgebouwen  waarvoor wij vanuit 
juridisch eigendom de eigenaarsverantwoordelijkheid  dragen. We hebben hierbij de onderzoeks-
systematiek gevolgd zoals deze is geadviseerd door de Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op 
Scholen (LCVS). Feitelijk is per gebouw in beeld gebracht of het ventilatiesysteem voldoet aan het 
relevante bouwbesluit, of de ventilatiecapaciteit voldoet aan de normstelling en of binnen de CO2 
normstelling wordt gebleven.  
  
Per saldo zien we geen grote problemen op deze scholen ontstaan. In een enkel geval, zagen we 
afwijkende waarden. De schoolbesturen die een school hebben in één van deze gebouwen zijn 
geïnformeerd over onze bevindingen. Wij verwachten dat met beperkte onderhoudsingrepen de 
gebouwen voldoen. Deze zijn inmiddels in gang gezet. Het betekent ook het advies aan enkele 
scholen om op natuurlijke wijze te ventileren (raam/deur open). De LCSV heeft hiervoor ook 
instructies/aanbevelingen gedaan.  
  
Vragen D66  
D66 heeft de volgende vragen gesteld:  
•             Kan het college aangeven in hoeverre het landelijke beeld van de LVCS over stand van zaken 
aangaande ventilatie van schoolgebouwen (51% onbekend, 11% voldoet niet) ook van toepassing is 
op de situatie in Groningen?  
•             Hoeveel van de onderwijsgebouwen in onze gemeente voldoen wel/niet aan de hiervoor 
genoemde ventilatierichtlijn en van hoeveel gebouwen is dit nog onbekend? 
•             Welke concrete afspraken heeft het college gemaakt met de schoolbesturen in onze 
gemeente met betrekking tot het verbeteren van de ventilatiesystemen in het licht van de huidige 
Coronacrisis? En in welke mate zal er aanspraak gedaan worden op middelen vanuit het Rijk? 
 
Antwoord: 
De gemeente heeft via de Werkgroep Onderwijshuisvesting (waarin schoolbesturen en gemeente 
vertegenwoordigd zijn) eind augustus het verzoek aan de schoolbesturen gedaan om de gemeente te 
informeren over de onderzoeksresultaten, met name daar waar problemen ontstaan. 
 
Wij hebben op dit moment nog geen overzichten ontvangen van de scholen. Naar verwachting – 
passend bij het landelijke beeld – zal het ook nog niet alle schoolbesturen gelukt zijn om de 
onderzoeken te (laten) verrichten. Zoals ook al uit de landelijke media zichtbaar werd spelen ook 
praktische zaken zoals beschikbare capaciteit van installatiebureaus en meetapparatuur hier een rol. 
 



Of de gemeente Groningen hetzelfde beeld zal tonen als landelijk, zal moeten blijken. Gelet op het 
gedraaide programma ‘Fris en Duurzaam’ (tussen 2013 en 2017) is de verwachting dat beter wordt 
gescoord. 
 
Later deze week staat weer een vergadering van de Werkgroep Onderwijshuisvesting met de 
schoolbesturen gepland. Wij zullen het vraagstuk rondom de ventilatie hier agenderen en de 
schoolbesturen nogmaals vragen om de onderzoeksresultaten actief met ons te delen.  
  
Ten aanzien van de subsidie van het Rijk (360 miljoen) stelt de minister dat in ieder geval de eerste 
100 miljoen zo spoedig mogelijk beschikbaar wordt gesteld. De al in de maak zijnde regeling 
Specifieke Uitkering Doorbouwplan Scholen, zal hierop worden aangepast. Het betreft een 
subsidiepercentage van max. 30%. De subsidie zal volgens de minister worden gericht op 
noodzakelijke en energiezuinige ventilatiemaatregelen en de daarbij behorende flankerende 
maatregelen zoals een kooldioxidemeter per onderwijsruimte, een energiebeheerssysteem en 
maatregelen gericht op het voldoen aan de eisen voor isolatie en binnenklimaat. Het Rijk beoogd 
hiermee te bevorderen dat schoolgebouwen die nu niet voldoen, zo snel als mogelijk (binnen uiterlijk 
3 jaar) te laten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals die in het Bouwbesluit, de 
Arboregelgeving en GGD- en RIVM- richtlijnen zijn vastgelegd.  
  
De invalshoek voor de subsidie is dus breder dan alleen ventilatie. De onderzoeksresultaten zijn 
bepalend voor de vraag in welke mate een beroep zal worden gedaan op de subsidie. De ervaring 
leert dat dergelijke systeemaanpassingen, gecombineerd met verduurzaming, een hele specifiek 
analyse en uitwerking op gebouwniveau vragen. We zullen dit in zorgvuldig overleg met de 
schoolbesturen moeten doen, gelet op de autonome rol van schoolbesturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carine Bloemhoff 
Wethouder Onderwijs 
 


