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Betreft: Schriftelijke vragen PvdA en PVM - antwoord college op schriftelijke vragen Frisse Lucht in scholen 
 
Geacht college, 
 
Vorige week ontvingen wij uw antwoorden op onze vragen over frisse lucht in scholen1. Uw antwoorden hebben 
bij de PvdA en bij Partij Veilig Maastricht tot meer vragen geleid, ook gelet op de resultaten van het onderzoek 
van het RIVM die gisteren zijn gepubliceerd2. 

In uw eerste antwoord stelt u dat: Daar waar een locatie niet of gedeeltelijk voldeed aan de minimale eisen van 

het bouwbesluit, zijn passende maatregelen getroffen door de schoolbesturen.  

1. Om hoeveel locaties gaat dit? Wat zijn de ‘passende maatregelen’ die zijn genomen? Is er nog een nameting 
gedaan of deze maatregelen het beoogde effect sorteren? 

2. Waarom is geen contact opgenomen met de GGD ZL terwijl zij juist hierbij kunnen ondersteunen? 

In antwoord 4 stelt u: Het laten voldoen van de bestaande onderwijsgebouwen aan de normen van het 

bouwbesluit is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen als gebouweigenaar. En in antwoord 5: Dit jaar zijn 
twee aanvragen ingediend door stichting Kom Leren voor respectievelijk kind centrum Dynamiek en het nieuw te 

realiseren kern- kind centrum de Groene Loper. Deze antwoorden lijken elkaar tegen te spreken. 

3. Is het niet dat in het kader van nieuwbouw of renovatie wordt voldaan aan de normen van het bouwbesluit 
waarbij de gemeente via het IHP additioneel bovenwettelijk investeert in een gezond binnenklimaat en daar 
dus verantwoordelijk voor is? De Suvis subsidie heeft betrekking op het binnenklimaat van bestaande 
scholen. Echter, er is ook Suvis subsidie gevraagd voor het nieuw te realiseren kind centrum de Groene Loper. 
Hoe moet dit geduid worden? 

4. Waarom is deze subsidie dan niet ook aangevraagd voor de scholen in Belfort en Scharn? 
 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Partij van de Arbeid  Partij Veilig Maastricht 
 
Christel van Gool   John Voorst 
Manon Fokke   Bert Garnier 

                                                 
1https://maastricht.parlaeus.nl/user/questions/env=help/action=showdoc/gd=26047/PvdA__Frisse_lucht_op_scholen.pdf  
2 https://www.rivm.nl/nieuws/effect-van-ventilatie-op-aerogene-overdracht-van-coronavirus  
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