
 
 

Schriftelijke vragen van D66 over het binnenklimaat van klaslokalen in Apeldoorn 

 

Apeldoorn, 25 oktober 2017 

 

Geacht college, 

 

Een gezond binnenklimaat in klaslokalen is van groot belang voor de gezondheid van onze kinderen en 

hun leerproces. Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu leidt tot aandachtsproblemen, een lager 

werktempo, meer fouten, en tot gezondheidsproblemen zoals luchtweginfecties, astma-aanvallen, 

hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid, oogirritatie en geurhinder. Gevolg hiervan is een hoger 

ziekteverzuim onder leerlingen en docenten en achterblijvende leerprestaties bij leerlingen.  

 

In het verleden heeft D66 vele malen aandacht gevraagd voor een gezonde luchtkwaliteit in de 

Apeldoornse scholen. Zo riep D66 al in 2012 met een unaniem aangenomen motie het college op bij 

ernstige problemen op het gebied van het binnenklimaat in overleg met scholen naar een oplossing te 

zoeken.  

 

Desalniettemin blijkt uit onderzoek van de GGD en de Energie en Binnenmilieu Adviezen uit 2015 dat 

het binnenmilieu in 80% van de klaslokalen binnen het primair en voortgezet onderwijs in Apeldoorn 

sterk te wensen overlaat. Uit de metingen die zijn verricht blijkt dat het CO2-gehalte zelfs in ruim 60% 

van de tijd boven de norm ligt. In de Kadernota Onderwijshuisvesting 2016-2019 is dit weergegeven in 

de volgende staafdiagram, waarbij in de volgende scholen sprake was van een ongezond binnenmilieu:  

 



 

Naar aanleiding van een amendement van D66 bij de bespreking van de Kadernota in 2015 heeft de 

portefeuillehouder aangegeven het probleem van de ongezonde luchtkwaliteit van klaslokalen te 

kunnen “tackelen”, zonder de hiervoor door D66 voorgestelde EUR 500.000,- nodig te hebben. Hierbij 

heeft de wethouder toegezegd in een Integraal Huisvestingsplan in 2017 aan te geven wat hij richting 

het thema luchtkwaliteitsverbetering voor klaslokalen zou gaan doen. 

 

Het bovenstaande geeft D66 aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college: 

 

1. Wat heeft het college de afgelopen jaren gedaan om het binnenmilieu van de Apeldoornse 

scholen te verbeteren? 

2. Kan het college van de in de staafdiagram genoemde scholen aangeven wat de huidige status 

is van de ventilatiekwaliteit?  

3. Wanneer verwacht het college dat het binnenmilieu van álle Apeldoornse scholen voldoet aan 

de norm (ten minste EBA kwalificatie label B)? 

4. Waarom is in de recente Uitvoeringsnota Onderwijshuisvesting 2016-2019 dit thema niet aan 

de orde gekomen zoals door de wethouder was toegezegd, en wanneer krijgt de raad alsnog 

conform de toezegging inzicht in de aanpak van de luchtkwaliteitsverbetering van bestaande 

klaslokalen in Apeldoorn? 

 

D66 Apeldoorn 

Dennis Russchen 

 

 

 

 

 


