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Betreft: verhoogde legionellawaardes gemeten in sportzaal Portland 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Bij de meest recente controle van de waterkwaliteit in de sportzaal Portland aan de Beurs 41 te 
Rhoon/Portland zijn in de douches verhoogde waardes gemeten van de legionellabacterie.  
Deze waardes liggen boven de wettelijk norm. Uit informatie van de GGD blijkt dat de risico’s voor de 
gezondheid klein zijn, maar het spreekt voor zich dat de gemeente direct een aantal maatregelen 
heeft genomen. 
 
In de bijgevoegde brief aan de gebruikers van de sportzaal vindt u meer informatie over de stand van 
zaken. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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Aan de gebruikers van sportzaal Portland  
 

   
Ons kenmerk: 408889   
Contactpersoon: Mandy Mes  

 Team: Exploitatie en Beheer 

  E-mailadres: m.mes@albrandswaard.nl 

  Telefoonnummer: 010-5061813 

  Datum: 7 oktober 2021 

    

 

 

Betreft: verhoogde legionellawaardes gemeten in sportzaal Portland, Beurs 41 te Rhoon/Portland. 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Bij de meest recente controle van de waterkwaliteit in de sportzaal Portland zijn in de douches 
verhoogde waardes gemeten van de legionellabacterie. Deze waardes liggen boven de wettelijk norm. 
Uit informatie van de GGD blijkt dat de risico’s voor de gezondheid klein zijn, maar het spreekt voor 
zich dat de gemeente direct een aantal maatregelen heeft genomen. In deze brief informeren wij u 
over de stand van zaken. 
 
Gezondheid 
Volgens informatie van de GGD worden de meeste mensen die besmet raken met legionella niet echt 
ziek. Verder meldt de GGD dat de ziekte goed te behandelen is met antibiotica. Het is niet 
besmettelijk en je kan niet ziek worden van het drinken van water met legionella. 
 
Maatregelen 
Direct nadat de uitslagen van het onderzoek binnen kwamen, zijn maatregelen genomen. Zo is het 
water van de douches tijdelijk afgesloten. Naar verwachting zullen de douches circa 14 dagen buiten 
gebruik blijven. De komende tijd worden extra onderzoeken en controles uitgevoerd om herhaling te 
voorkomen. 
 
Dagelijks beheer en controle 
Alle gemeentelijke overdekte sportaccommodaties hebben een automatische spoelinstallatie. Dat 
betekent dat alle waterleidingen wekelijks automatisch thermisch worden doorgespoeld. Daarnaast 
laat de gemeente ieder half jaar de waterkwaliteit controleren door een onafhankelijk bureau voor 
onderzoek van water- en luchtinstallaties. 
 
Meer informatie 
Met vragen over gezondheid en legionella kunt u terecht bij het team Hygiëne & Indicatie van de GGD 
Rotterdam-Rijnmond. Zij zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 
010-4339948 of e-mail meldinglegionella@rotterdam.nl . 
Meer informatie is ook te vinden op www.ggdrotterdamrijnmond.nl/infectieziekten/legionella/ 
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Heeft u vragen over de maatregelen die zijn genomen, dan kunt u contact opnemen met Mandy Mes 
(gebouwenbeheer). Zij is bereikbaar via m.mes@bar-organisatie.nl of tel. 010-5061813. 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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