
 
RaadsfractieGroenLinks 

       Zuid-Scharwoude, 31 augustus 2021 
 
Aan : het college van B&W Langedijk 
Kopie: Raad 
  Griffie 

  
Betreft: Raadsvragen conform art 35 RvO over de stand van zaken en status van de 
ventilatievoorzieningen op de scholen (BO en VO) in de gemeente Langedijk.  
 
Op vrijdag 27 augustus 2021 werden wij (fractie GroenLinks) verrast door het feit dat in de 
gemeente Langedijk aan schoolkinderen thuisquarantaine werd geadviseerd vanwege 
geconstateerde coronabesmettingen in de schoolklas.  
 
 
Op 28 augustus 2021 verscheen over de samenhang van ventilatie gericht op het voorkomen 
van een volgende besmettingsgolf bijgaand artikel1 in de Volkskrant.  
 
Daarnaast heeft het LCVS (Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen) op 1 oktober 
2020 een eindrapportage doen verschijnen waarin de “ventilatiesituatie van de scholen in 
Nederland” in kaart is gebracht. Reden voor de onderzoeksopdracht aan het LSVS was dat 
goede ventilatie gezien wordt als een van de mogelijkheden de verspreiding van het Covid-
virus en het aantal besmettingen terug te dringen. 
 
Uit de eindrapportage komt het beeld naar voren dat slechts 38% van de schoolgebouwen, die 
aan het onderzoek van het LCVS hebben bijgedragen, voldoen aan de geldende normen voor 
de kwaliteit van de binnenlucht. Bij 51% van de schoolgebouwen kon het onderzoek niet 
worden uitgevoerd of zou later worden uitgevoerd en bij 11% van de schoolgebouwen 
voldeden de gebouwen niet aan de normen. 
 
In de gemeente Langedijk is de gemeente in veel gevallen eigenaar van de schoolgebouwen en 
derhalve verantwoordelijk voor de technische staat van het gebouw en het voldoen aan de 
gestelde normen. 
 
Het RIVM geeft aan: “Een goede ventilatie van de binnenruimte is belangrijk om de kans de 
een besmetting met het coronavirus te verkleinen.2” Het onderzoek van het LSVC was gericht 
op het in kaart brengen van de ventilatiesituatie van de scholen in Nederland ten opzichte van 
de geldende normen en gegeven adviezen. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie GroenLinks de volgende vragen aan het 
college van B&W: 
 

1. Heeft het college kennis genomen van de eindrapportage van het LCVS? 
2. Welke bevindingen zijn door de schoolbesturen van in Langedijk gevestigde BO en VO-

scholen aan het LCVS gerapporteerd? 
3. Is het college van de bevindingen van de schoolbesturen op de hoogte gebracht? 

 

1 Bron Volkskrant 28 augustus 2021 pagina 68, 69 en 70 

2 Bron: https://www.vgn.nl/nieuws/corona-en-hitte-versie-29-juli-2020 → https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19 

https://www.vgn.nl/nieuws/corona-en-hitte-versie-29-juli-2020
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4. Welke maatregelen zijn naar aanleiding van de geconstateerde en gerapporteerde 
bevindingen over de ventilatie in de schoolgebouwen genomen cq worden genomen? 

5. Wat is hierbij het tijdspad? 
 
In afwachting van uw beantwoording, 
 
namens raadsfractie GroenLinks 
 
 
Soledad van Eijk 
 
 
 


