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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Wilma de Mooij 
van de Fractie van SP 

over ventilatie gemeentehuis Woerden in het kader van het niueuwe coronavirus 

Beantwoording van de vragen: 

 
 

1. Is het gemeentehuis zo ingericht dat continu gelucht kan worden, d.w.z. anders dan via 

een centraal of gesloten ventilatiesysteem? 

Antwoord 

Ja, de gevels zijn voorzien van klepraampjes, zodat ook op een natuurlijke manier 

geventileerd kan worden.  

 

2. Worden virus-aerosolen direct afgevoerd naar de buitenlucht?   

Antwoord 

Ja, de lucht vanuit de ruimte wordt naar buiten afgevoerd via de 

luchtbehandelingsinstallatie. Er wordt verse lucht van buiten in de ruimten geblazen,  

zonder menging van de luchtstromen. 

 

3. Zo ja, op welk onderzoek baseert u uw bevindingen? Kunt u dit aantonen?  

Antwoord 

De twee luchtbehandelingskasten voor de raadzaal en kantoren van het stadhuis 

Blekerijlaan zijn uitgerust met kruislucht warmtewisselaars. In deze 

luchtbehandelingskasten vindt geen recirculatie van de afzuiglucht plaats. (100% 

buitenlucht).Dit is aangetoond via de tekeningen en recent bevestigd door de onderhouds-

installateur. 

 

4. Indien er nog geen onderzoek is gedaan voor het Woerdense gemeentehuis, op welke 

termijn gebeurt dit?  

Antwoord 

NVT 

 

5. Meten is weten. Bent u bereid de luchtkwaliteit van het gemeentehuis alsmede die in het 

ventilatiesysteem te laten controleren op het virus in een nul-meting?  

Antwoord 

Nee, want een virus is niet te meten in de lucht. Wel meten wij continu de luchtkwaliteit 

van de vergaderkamers. De hoeveelheid CO2 in de lucht is een maat voor de ventilatie in 

de ruimten. Het Bouwbesluit geeft aan dat er maximaal 950 ppm CO2 in het binnenmilieu 



mag zijn. Wij hebben een automatisch werkend ventilatiesysteem dat stuurt op CO2. We 

hebben de installatie voor de vergaderkamers nu ingesteld op 500 ppm CO2. Dat wil 

zeggen dat er veel meer lucht afgezogen wordt dan volgens Bouwbesluit nodig is. 

Het RIVM heeft geen nadere eisen gesteld aan de ventilatie van ruimten. 

 

6. En die metingen te continueren in een veilige frequentie, bijvoorbeeld 1-2 keer per dag?  

Antwoord 

De vergaderruimtes worden continu gemonitord via het GebouwBeheerSysteem. De 

gegevens zijn 24/7 beschikbaar. Na gebruik van een vergaderruimte worden ze minimaal 

15 minuten vrij gehouden voor ventilatie en schoonmaak.  

 

7. Welk alternatief kunt u inwoners bieden die kwetsbaar zijn en derhalve niet naar het 

gemeentehuis kunnen komen?  

Antwoord 

Bellen en beeldbellen, gesprek in de tuin en in schrijnende gevallen een huisbezoek met 

1,5 meter afstand en beschermende middelen.  

De inwoner is verzocht alleen te komen als er spoed is waarvoor op dit moment beperkte 

openingstijden gelden. Overigens kunnen veel aanvragen, al voor de Coronacrisis, digitaal 

geregeld worden waarvoor het niet noodzakelijk is om naar het gemeentehuis te komen. 

Bij eventuele bezoeken buiten het gemeentehuis moet de veiligheid wel gegarandeerd 

worden.  

 

8. Wat betekent de noodzaak tot ventilatie voor de klimaatbeheersing van het 

gemeentehuis?   

Antwoord 

Zie beantwoording vraag 5. 

 

9. Wat zijn de kosten die ermee gemoeid zijn wat betreft energiegebruik, zowel bij warm als 

koud weer?   

Antwoord 

Op dit moment zien wij geen reden dat er meerkosten zullen ontstaan.  

 

10. Bent u bereid om alle mogelijke inventiviteit en creativiteit in te zetten om die faciliteiten in 

het leven te kunnen roepen die de ambtenaren in staat stellen om inwoners die daar 

gebruik van willen maken corona-veilig te helpen buiten het gemeentehuis? 

Antwoord 

Ja, zie ook beantwoording bij vraag 7. 

 

11. En, indien dat nodig is, daar een bescheiden budget voor te vinden bijvoorbeeld via VNG 

of Rijk, of via begroting een bedrag vrij te maken? 

Antwoord 

Dat is op dit moment niet aan de orde. 

 
 
 

 
 
Bijlagen: 
 
De ingekomen brief met corsanummer:  
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SP vragen ex art. 42 RVO 
23 mei 2020 

Ventilatie gemeentehuis Woerden in het kader van het nieuwe coronavirus. 

De wetenschap publiceert steeds meer inzichtelijkheden over het nieuwe coronavirus en de rol 
van ventilatie. Diverse wetenschappelijke onderzoeken  tonen dat virusverspreidingen via 1

aierosolen kunnen leiden tot (super)besmettingsbijeenkomsten. In dergelijke bijeenkomsten kan 1 
persoon die corona meedraagt via de lucht tot 10 of meer mensen besmetten. Ook inzichtelijk is 
dat ongeveer eenderde van de mensen die besmet zijn, geen klachten hebben. Deze mensen 
worden dan ondanks dat zij verspreiden niet door triage-vragen of koortsmetingen gefilterd.  
Het RIVM erkent op basis van wetenschappelijke inzichten het belang van goede ventilatie. 


De SP heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Is het gemeentehuis zo ingericht dat continue gelucht kan worden, d.w.z. anders dan via een 
centraal of gesloten ventilatiesysteem?  


2. Worden virus-aerosolen direct afgevoerd naar de buitenlucht?  

3. Zo ja, op welk onderzoek baseert u uw bevindingen? Kunt u dit aantonen?

4. Indien er nog geen onderzoek is gedaan voor het Woerdense gemeentehuis, op welke termijn 

gebeurt dit?

5. Meten is weten. Bent u bereid de luchtkwaliteit van het gemeentehuis alsmede die in het 

ventilatiesysteem te laten controleren op het virus in een nul-meting?

6. En die metingen te continueren in een veilige frequentie, bijvoorbeeld 1-2 keer per dag?

7. Welk alternatief kunt u inwoners bieden die kwetsbaar zijn en derhalve niet naar het 

gemeentehuis kunnen komen?

8. Wat betekent de noodzaak tot ventilatie voor de klimaatbeheersing van het gemeenthuis?  

9. Wat zijn de kosten die ermee gemoeid zijn wat betreft energiegebruik, zowel bij warm als koud 

weer?

10. Bent u bereid om alle mogelijke inventiviteit en creativiteit in te zetten om die faciliteiten in het 

leven te kunnen roepen die de ambtenaren in staat stellen om inwoners die daar gebruik van 
willen maken corona-veilig te helpen buiten het gemeentehuis? 


11. En, indien dat nodig is, daar een bescheiden budget voor te vinden bijvoorbeeld via VNG of 
Rijk, of via begroting een bedrag vrij te maken?


Wilma de Mooij, fractievoorzitter SP Woerden
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