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Beste heren Van der Kallen en Mulder, 

Op 31 augustus 2020 heeft u aan ons een brief geschreven waarin u uw zorgen uit onder andere over de discussie met 
betrekking tot ventilatie. Daarnaast wijst u ons op besmettingsgevaar door het vastpakken van voorwerken zoals 
deurklinken en lichtschakelaars. ln uw brief roept u ons in feite op om de communicatie en bewustwording over 
bovengenoemde onderwerpen beter te stroomlijnen naar de landelijke politiek en onze inwoners. 

Uiteraard herkennen we deze discussie in de media ook en constateren we dat er voor onze inwoners, bedrijven, scholen 
en andere instellingen onduidelijkheid kan bestaan over de rol van ventilatiesystemen. Omdat dit een nieuw virus is, waar 
we het fijne nog niet over weten, volgen we net als onze landelijke overheid de richtlijnen die het RIVM aanhoudt. Voor 
de uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar de website https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19. Wij zullen 
daarnaast kijken of de verwijzing naar de website van het RIVM op onze gemeentelijke voorlichtingspagina geplaatst kan 
worden. 

Ten aanzien van uw vraag om ook landelijke politieke partijen op de hoogte te stellen: 
Uw brief en ons antwoord op uw brief worden zoals gebruikelijk voor alle gemeenteraadfracties op RIS geplaatst. Het 
staat onze gemeenteraadsfracties met wortels in de landelijke politiek vrij om uw oproep landelijk onder de aandacht te 
brengen. 

Met betrekking tot uw opmerkingen over het vastpakken van voorwerpen en de mogelijke rol van tankstations in de 
verspreiding van dit virus willen we u er op wijzen dat de huidige besmettingen toch met name zijn ontstaan doordat men 
zich minder goed is gaan houden aan de richtlijnen houdt die er al zijn. We zien dat niet alleen in onze gemeente maar 
ook landelijk. Ook in de ons omringende landen wordt met name het niet goed afstand tot elkaar houden, gezien als 
belangrijkste oorzaak van de toename van het aantal besmettingen. Het vaststellen van nieuwe regels zal overigens op 
landelijk niveau moeten plaatsvinden. Lokaal hebben wij daar niet de bevoegdheid voor en ook aan de benodigde 
handhavingscapaciteit ontbreekt het ons. We willen u overigens danken voor het meedenken en het doen van 
suggesties. Daar waar passend en zinvol zullen we die ook kenbaar maken op de bestuurlijke tafels. 
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Mocht u over deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer M. Hinsen, resultaatmanager 
cluster VHT. De heer Hinsen is bereikbaar via telefoonnummer 0164-277507. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

secretaris, burgemeester, 

Dhr. Th.J.M. Wingens MPA Dhr. dr. F.A. Petter 
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