
 

Barendrecht, 27 mei 2021

Betreft: Plan van Aanpak Binnenklimaat scholen

Geacht college,

Het is inmiddels ruim 5 maanden geleden dat de evaluatie van de pilot Klimaatinstallaties OBS De 

Driehoek en CBS De Vrijenburg met de raad is gedeeld. In de raadsinformatiebrief van 22 december 

2020 geeft u aan dat er in de gemeente Barendrecht meerdere scholen kampen met klachten met 

betrekking tot de luchtkwaliteit. Dit is ook al eerder gebleken uit onderzoeken van Technion.

Naast de scholen die mee hebben gedaan aan de pilot worden in de evaluatie o.a. ook CBS Smitshoek, 

de gemeentelijke tijdelijke noodlokalen aan de Brandsma Akker, ODS de Zeppelin, De Trinoom en de 

dr. Schaepmanschool aan de Evertsenstraat genoemd. 

Er wordt aangegeven, dat ondanks dat de gemeente niet verplicht is financieel bij te dragen, zij toch 

samen met schoolbesturen wil kijken in hoeverre de lokalen voldoen aan het CO2 gehalte van 1000 

ppm met een bandbreedte van 800 tot 1200 ppm en wat hierin acceptabel wordt gevonden. 

Daarnaast wordt uitgezocht in hoeverre de recent opengestelde landelijke subsidiemaatregel voor 

verbeteren van het binnenklimaat op deze scholen van toepassing is. De verwachting was dat het plan 

van aanpak voor het vervolg in april 2021 gereed zou zijn.

Hierover heeft Echt voor Barendrecht de volgende vragen:

1) Het is inmiddels eind mei en wij hebben vooralsnog geen plan van aanpak mogen ontvangen. 

Kunt u aangegeven of het plan van aanpak inmiddels gereed is?

2) Zo ja, kunt u het plan van aanpak delen met de gehele raad?

Zo nee, wanneer is het plan van aanpak naar verwachting dan gereed?

3) Kunt u aangeven of de landelijke subsidiemaatregel voor het verbeteren van het 

binnenklimaat van toepassing is op de scholen in Barendrecht? 

4) Zo ja, is deze nieuwe subsidiemaatregel opgenomen in het plan van aanpak?

We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Dick Heijboer, fractiesecretaris.

Woordvoerster op dit onderwerp is Nicoline Blankenstein- van Heugten
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