
Motie vreemd: mechanische ventilatie basisschool De Vrijheit

Datum raadsvergadering: 1 juli 2021

Onderwerp: installeren mechanische ventilatie basisschool De Vrijheit

De raad van de gemeente Beverwijk in vergadering bijeen op donderdag 7 juli 2021

Constaterende dat:

- De kinderen van basisschool De Vrijheit nog steeds les hebben met ramen en 
deuren open;

- Bij het luchten met de ramen en de deuren open geen rekening wordt gehouden 
met de windrichting (dus ook als er veel stank is);

- Er gelucht wordt als kinderen in de klas zitten;
- ’s Winters kinderen in de klas zitten met winterjas aan;
- De ouders van de kinderen zich zorgen maken over de zeer zorgwekkende 

stoffen waar hun kinderen mee in aanraking komen;
- Luchtkwaliteit IJmond pas in 2030 voldoet aan WHO-advieswaarden;
- Wethouder Erol de huidige uitslagen inzake de luchtkwaliteit zorgwekkend vindt;
- De school zelf geen middelen heeft om het ventilatieprobleem op te lossen en 

hierdoor nog steeds natuurlijk ventileert;
- De school voor renovaties en investeringen afhankelijk is van de gemeente;
- De te nemen acties uit de Tata Roadmap plus nog twee jaar op zich laat 

wachten;
- Natuurlijke ventilatie gezien de huidige omstandigheden dus niet gewenst is.

Overwegende dat:

- De gemeente de plicht heeft om haar burgers te beschermen; 
- Op de gemeente een zorgplicht rust;
- De gemeente vanuit de wet publieke gezondheid ook verantwoordelijk is voor de 

milieugezondheid; 
- Het RIVM-briefrapport “Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond”, 

nogmaals onderschrijft dat overheden hun handen ineen moeten slaan om de 
leefomgeving in de IJmond beter te maken;



- Het programma Gezondheid en Luchtkwaliteit 2021 – 2025, de ondertekening 
van het Schone Luchtakkoord, het programma Tata Steel, het programma 
Gezonde Leefomgeving van de Provincie Noord-Holland, de visie NZKG, de 
Provinciale Omgevingsvisie, en de Regionale Nota Gezondheidsbeleid 
natuurlijke ventilatie niet promoot.

Van mening dat:

- De gemeente Beverwijk actief beleid voert ten aanzien van gezondheid, milieu en 
luchtkwaliteit. Ventilatie op een basisschool belangrijk is om de lucht schoon en 
fris te houden, muffigheid en vochtigheid voorkomen dient te worden;

- Muffigheid en vochtigheid indirect slecht is voor de gezondheid wegens 
veroorzaken schimmelvorming.

Verzoekt het college:

- Fedra dringend te verzoeken de leerlingenlokalen van basisschool De Vrijheit 
tijdens de zomersluiting te voorzien van adequate zuivering en ventilatie. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Samen Lokaal & DBSL
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