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1. Algemene richtlijnen
Techniek
 aan het openstellen van de binnensportaccommodaties worden ventilatie-eisen
gesteld. In ieder geval mag er geen sprake zijn van recirculatie. Als richtlijn kan men
aanhouden dat gebouwen waarvan de vergunning na 1992 is verstrekt (bouwbesluit
‘92) of voldoen aan de NOC*NSF eisen in basis voorzien zijn van afdoende
mogelijkheden tot ventilatie. Gebouwen van voor 1992 welke gerenoveerd of
gemoderniseerd zijn, zullen beoordeeld moeten worden op geschiktheid.


Op basis van onderstaande checklist wordt beoordeeld of uw accommodatie voldoet
aan de gestelde eisen:
o

Is uw accommodatie na 1992 gebouwd?  De accommodatie beschikt
vanwege de eisen uit het bouwbesluit van 1992 over mechanische ventilatie
en mag onder voorwaarden, zoals onderstaand genoemd, gebruikt worden
voor binnensport activiteiten.

o

Is uw accommodatie voor 1992 gebouwd en is er tijdens een renovatie na
1992 mechanische ventilatie aangebracht? Uw accommodatie mag onder
voorwaarden, zoals onderstaand genoemd, gebruikt worden voor
binnensport activiteiten.

o

Is uw accommodatie voor 1992 gebouwd en is er geen mechanische
ventilatie aanwezig? Uw accommodatie mag NIET gebruikt worden voor
binnensport activiteiten tot dat het hiervoor geschikt gemaakt is.

o

Is uw accommodatie na 1992 gebouwd en beschikt uw accommodatie over
een mechanisch ventilatie systeem, waarbij verse lucht van buiten wordt
aangevoerd en direct naar buiten wordt afgevoerd?  Uw accommodatie
mag na 1 juli WEL gebruikt worden voor binnensport activiteiten.

o

Is uw accommodatie na 1992 gebouwd en beschikt uw accommodatie over
een mechanisch ventilatiesysteem, waarbij verse lucht van buiten wordt
aangevoerd en er gebruik wordt gemaakt van recirculatie (opnieuw inbrengen
van gezuiverde lucht van binnenuit met warmte terug winning)?  Uw
accommodatie mag na 1 juli NIET gebruikt worden voor binnensport
activiteiten. Uw ventilatie systeem dient te worden aangepast.  Neem
contact op met een bevoegd installateur om de recirculatie te ontkoppelen en
gebruik te maken van directe toevoer van buiten. Na uitvoering van deze
werkzaamheden mag uw accommodatie WEL gebruikt worden voor
binnensport activiteiten.

o

In alle gevallen geldt dat u een certificering van de aanwezige ventilatie moet
kunnen overleggen, indien daar door de toezichthouder om wordt gevraagd.
Neem hierover contact op met de gebouweigenaar.

o

Op basis van voornoemd certificaat, verstrekt door een bevoegd installateur,
wordt wel of geen toestemming verleend voor het in gebruik nemen van de
binnensport accommodatie. U stuurt een certificaat (of vergelijkbaar bewijs)
naar de gemeente Oosterhout, (t.a.v. het sportbedrijf) waarin u aantoont te
voldoen aan de gestelde eisen.

In onderstaand stroomschema wordt op een eenvoudige wijze weergegeven of uw
accommodatie open mag ten behoeve van de binnensport of dat u een aanpassing op uw
ventilatie systeem moet (laten) doen.

Voor 1992
gebouwd?

• Controleer of
afzuiging aanwezig
is

Afzuiging
aanwezig?

Nee? --> U mag NIET open
Ja? --> Controleer of er sprake
is van recirculatie

Nee, U mag open

Is er sprake van
recirculatie?

Ja, zie onderstaand schema:
Stap 'Er is sprake van recirculatie'

Na 1992
gebouwd?

•--> Controleer of er sprake is van
recirculatie van de binnenlucht

Er is sprake van
recirculatie

•--> Laat een erkend installateur deze
ontkoppelen en zorg voor aanvoer
zuivere buitenlucht

Geen
recirculatie?

• U mag
open

In alle gevallen geldt:
o

zorg ervoor dat het ventilatiesysteem de lucht 100% ververst en vermijd ten
alle tijden recirculatie; let op bij CO2 gestuurde ventilatie, pas hierbij setpoints
aan voor afdoende ventilatie;

o

vermijd het gebruik van airconditioning;

o

verhoog de luchttoevoer en - afvoer, bijvoorbeeld door de bedrijfstijden van
de ventilatie-installatie te verlengen;

o

laat de toiletventilatie 24/7 aan staan;

o

zet ramen vaker open en informeer de gebruikers hierover. Dit geldt juist
niet voor toiletruimten met een mechanische ventilatie of passieve
schoorsteenventilatie omdat deze dan juist een vervuilde luchtstroom
kunnen veroorzaken. Indien ventilatie via de ramen niet kan worden
vermeden, is het belangrijk om andere ruimten extra goed te ventileren.

o

meer of hoger bevochtigen van de lucht heeft geen effect;

o

reinigen van kanalen heeft geen effect;

o

extra vervangen van filters heeft geen effect;

o

wordt een ruimte in de accommodatie niet gebruikt? Schakel de ventilatie
dan niet uit, maar laat deze op een laag toerental doordraaien.

o

warmtewielen vormen, indien correct geïnstalleerd en onderhouden, geen
extra risico en hoeven dan ook niet uitgeschakeld te worden. Bij een
substantiële lekkage (>5%) kan het nodig zijn om de drukhiërarchie over het
warmtewiel te verhogen en/of de bypass (indien beschikbaar) te gebruiken.

o

als een luchtbehandelingsinstallatie voorzien is van een warmteterugwin
systeem waarbij de luchtstromen elkaar niet raken, dan behoeft dit geen
nadere maatregelen (oa Twincoil of kruisstroomwisselaar)



belangrijk is na eventuele stilstand álle leidingen en tappunten overmatig te
doorspoelen. Dus: alle wastafelkranen, toiletten, dubbeldienstkranen, douches en
zeker ook koud water. Aangeraden is om een week voor opening monsters te nemen
zodat bij opening duidelijk is of de legionella normen zijn overschreden;



het is te allen tijde aan te raden om de installaties te laten contoleren op functioneren
door de beheerder/ installateur;

Ondersteunende ruimten
 kleedkamers (voor het omkleden) en douches blijven gesloten;


de toiletvoorziening worden alleen in noodgevallen gebruikt;



de kantine kan vanaf 1 juli weer worden opengesteld. Hiervoor gelden de richtlijnen
uit het protocol Heropening Horeca;

2. Handhaving & toezicht
Het gedeeltelijk openstellen van de binnensportaccommodaties is vastgelegd in de
noodverordening van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Het lokaal gezag
(burgemeester en de hoofdofficier van justitie) is verantwoordelijk voor de bestuurlijke
handhaving van de noodverordening.
De noodverordening en actuele informatie over covid-19 in de regio is te raadplegen via:
https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona

Verantwoordelijkheid sportaanbieder:


de sportaanbieder is verantwoordelijk voor het naleven van de RIVM richtlijnen op de
binnensportaccommodatie;



de sportaanbieder is verantwoordelijk voor de hygiëne op de sportaccommodaties.

Handhaving lokaal gezag:


de sportaanbieder ontvangt een waarschuwing als wordt geconstateerd dat niet wordt
voldaan aan de RIVM-richtlijnen. Na een herhaaldelijk aantal waarschuwingen wordt
een proces-verbaal opgemaakt. Tot slot wordt indien nodig bestuursrechtelijk
opgetreden.

3. Contact
Dit protocol voor het openstellen van de binnensportaccommodaties kan gewijzigd en
geactualiseerd worden op basis van nieuwe inzichten. De geactualiseerde versies worden
digitaal verspreid naar de contactpersonen van de sportaanbieders. De meest actuele versie
van het protocol is te raadplegen via de website van het Sportbedrijf Oosterhout
(https://sportbedrijfoosterhout.nl/).

Mocht u naar aanleiding van dit protocol vragen hebben over het gedeeltelijk openstellen van
de binnensportaccommodaties in de gemeente Oosterhout, dan kunt u contact opnemen met
onderstaande personen:
Jan Gelling
j.gelling@oosterhout.nl
0162-489675
Stefan Willemsen (let op tot 15 juli 2020).
s.willemsen@oosterhout.nl
0162-489308

