
Fractie: 
Wilma de Mooij 
 
Betreft: RIB 20R.00643 de art. 42 vragen m.b.t. ‘ventilatie gemeentehuis en het 
nieuwe coronavirus’ aanvullend te beantwoorden. 

Woerden, 10 juni 2020 

Verzoek naar aanvullende Raadsinformatiebrief op Raadsinformatiebrief 20R.00643, 
betreffende de beantwoording van mijn schriftelijke vragen Art. 42 inzake ventilatie van het 
gemeentehuis in het kader van het nieuwe coronavirus. 

Geacht college,  

Hiermee verzoek ik u mij een aanvullende beantwoording te doen toekomen m.b.t. uw 
beantwoording in RIB 20R.00643 t.a.v. de vragen 1, 2, 4 en 5: 

Toelichting 

T.a.v. uw antwoord op vraag 1. 
U geeft aan dat er klepraampjes op de gevels zijn om te ventileren, u vermeldt niet of 
gewaarborgd is dat deze klepraampjes in coronatijd voortdurend open staan, wat de 
luchtstroom die erdoor ontstaat concreet doet met het binnenklimaat, (d.w.z. hoeveel procent 
van de lucht bij opening van de klepraampjes ververst wordt, en in welk tijdsbestek), en of er 
terzake verschil is bij verschillende weertypen. 
Wilt u deze informatie alsnog verstrekken in een aanvullende RIB? 
 
T.a.v. uw antwoord op de vragen 2 en 5  
In de beantwoording van vraag 2 geeft u aan dat de lucht naar buiten wordt afgevoerd en 
verse lucht toegevoegd. Vervolgens geeft u bij de beantwoording van vraag 5 aan dat de 
hoeveelheid lucht die ververst wordt afhankelijk is van de hoeveelheid CO2. Daar zou uit op te 
maken kunnen zijn dat niet alle lucht wordt ververst ergo er restlucht/residu achterblijft.  
U meldt de hoeveelheid CO2, maar niet concreet hoeveel procent van de lucht per tijdseenheid 
concreet wordt ververst en wat dit betekent voor het afvoeren van eventueel aerosolen. Ook is 
niet duidelijk waarop u baseert dat CO2 en virus-aerosolen vergelijkbaar zijn in (fysiek) 
respiratoir verband.  
Vraag:  
Wilt u deze informatie alsnog verstrekken in een aanvullende RIB? 

T.a.v. uw antwoord op vraag 4  
In de beantwoording van vraag 4 geeft u aan dat een virus niet te meten is in de lucht. Dat is 
niet correct want “Bij luchtmetingen in een ziekenhuis werd RNA van SARS-CoV-2 aangetoond 
(Liu et al., 2020, Ong et al., 2020). In de studie van Ong et al, was een ventilatierooster PCR-
positief voor SARS-CoV-2.” (Bron RIVM) 
Wilt u vraag 4 nogmaals beantwoorden in een aanvullende RIB? 
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