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Geachte Gemeenteraad, 

In 2007 en 2008 heeft mijn ambtsvoorganger brieven gezonden aan alle Colleges 
van Burgemeester en Wethouders in Nederland Daarin werd gewezen op de 
gezondheidsrisico's die natte koeltorens kunnen hebben in verband met de 
verspreiding van legioneiiabacteriën. Tevens werd In de brieven stilgestaan bij de 
verantwoordelijkheid die de gemeente daarbij heeft voor inventarisatie, 
registratie, toezicht en handhaving op basis van de Wet milieubeheer. 

In 2008 is door de VROM-Inspectie bij alle gemeenten geïnventariseerd in 
hoeverre zij deze verantwoordelijkheid in praktijk brachten, (bijlage bij 
Kamerstukken I I , 26442, nr. 38; https://zoek.officielebekendmakinQen.nl/kst-
26442-38-bl.Bdf) 

Eind 2009 heeft de VROM-Inspectie vervolgens bij 40 gemeenten een nader 
onderzoek gedaan {zie bijgevoegde factsheet). Hieruit bleek dat de situatie 
minder rooskleurig was dan uit de eerdere inventarisatie was gebleken. 
Gemeenten die aanvankelijk hadden gesteld dat er op hun grondgebied geen 
natte koeltorens waren, bleken ze toch te hebben, en als er al een 
registratiesysteem was opgezet, bleek dit altijd niet te worden bijgehouden En 
als er al sprake was van een actueel registratiesysteem, werd er veelal nauwelijks 
toezicht uitgeoefend. 
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Ik ben van mening dat de gemeentebesturen die op dit vlak achterblijven, primair oirectoraat-Generaai 
op lokaal niveau gestimuleerd zouden moeten worden om in actie te komen. Mil,"eu 

Daarom zend ik u een afschrift van de brief die ik aan het College van producere""™3'" 
Burgemeester en Wethouders heb gezonden. Afdeiinglodem en Water 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

Kenmerk 
OP2011048540 
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

> Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag 

Aan het College van 
Burgemeester en Wethouders 

1 3 JULI 2011 Datum 
Betreft Verantwoordelijkheid gemeenten m.b.t. legionellarisico's van natte 

koeltorens 

Geachte College, 

In 2007 en 2008 heeft u van mijn ambtsvoorganger brieven ontvangen waarin 
gewezen werd op de gezondheidsrisico's die natte koeltorens kunnen hebben in 
verband met de verspreiding van legioneiiabacteriën. Tevens werd in de brieven 
stilgestaan bij de verantwoordelijkheid die de gemeente daarbij heeft voor 
inventarisatie, registratie, toezicht en handhaving op basis van de Wet 
milieubeheer. 

In 2008 is door de VROM-Inspectie bij alle gemeenten geïnventariseerd in 
hoeverre zij deze verantwoordelijkheid in praktijk brachten, (bijlage bij 
Kamerstukken I I , 26442, nr. 38; https://zoek.officielebekendmakinaen.nl/kst-
26442-38-bl.pdf) 

Eind 2009 heeft de VROM-Inspectie vervolgens bij 40 gemeenten een nader 
onderzoek gedaan (zie bijgevoegde factsheet). Hieruit bleek dat de situatie 
minder rooskleurig was dan uit de eerdere inventarisatie was gebleken. 
Gemeenten die aanvankelijk hadden gesteld dat er op hun grondgebied geen 
natte koeltorens waren, bleken ze toch te hebben, en als er al een 
registratiesysteem was opgezet, bleek dit niet altijd te worden bijgehouden. En 
ais er al sprake was van een actueel registratiesysteem, werd er veelal nauwelijks 
toezicht uitgeoefend. 

Ik ben van mening dat de gemeentebesturen die op dit vlak achterblijven, primair 
op lokaal niveau gestimuleerd zouden moeten worden om in actie te komen. 
Daarom zend ik een afschrift van deze brief aan uw gemeenteraad. 
De Tweede Kamer heeft er sterk op aangedrongen om kennis te kunnen nemen 
van de namen van gemeenten die - vijfjaar na de Legionellose-uitbraak te 
Amsterdam, met 3 doden en meer dan 30 zieken tot gevolg -
nog steeds niet op orde zijn met inventarisatie, registratie, toezicht en 
handhaving. 
Daarom verzoek ik u om bijgaand vragenformulier uiterlijk 15 september 2011 
ingevuld en ondertekend te retourneren. 

Directoraat-Generaal 
Milieu 
Directie Duurzaam 
Produceren 
Afdeling Bodem en Water 

Rijnstraat 8 
Postbus 30945 
2500 GX Den Haag 
Interne postcode IPC 625 
www.rijksoverheid.nl 

Contactpersoon 
Mr. W.F.E. Reinhold 

T 070- 339 4261 

Kenmerk 
DP2011048539 

Bi j lage(n) 
afschrift brief 
Gemeenteraad 
rapport VROM-Inspectie 
vragenlijst 
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Van gemeenten die het formulier op die datum niet hebben geretourneerd, zal ik 
aannemen dat zij op alle punten negatief scoren. 
Ik zal vervolgens alle ontvangen informatie openbaar maken op 
www,rijkspyerhei<3,nl-

Het ingevulde formulier kan worden gezonden naar het volgende adres: 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Directie Duurzaam Produceren IPC 625 
t.a.v. dhr W. Reinhold 
Postbus 30945 
2500 GX Den Haag 

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. Reinhold, 
tel 070-339 4261, e-mail wilfred.reinhold@minvrom.nl. Bij afwezigheid kunt u 
contact opnemen met mw. T.Baptiste, 070- 339 4266, e-mail 
trudy.baptiste@minvrom.nl. 

Directoraat-Generaal 
Milieu 
Directie Duurzaam 
Produceren 
Afdeling Bodem en Water 

Kenmerk 
DP2011048539 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
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Dit formulier is ook te downloaden via 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en-
publicaties/brieven/2011/07/08/brief-aan-gemeenten-over-aanpak-van-legionella-bij-hun-natte-
koeltorens.html 

Vraag 
nr. 

Vraag Antwoord 

Betreft: inventarisatie en registratie 
1 Naam contactpersoon gemeente? 

Telefoonnummer contactpersoon? 
Heeft de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van 
aanwezige natte koeltorens? 
Van wanneer dateert de laatste inventarisatie? 
Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in koeltorens, 
koelwatersystemen en locaties? 
Hoeveel locaties zijn in uw gemeente aanwezig waar natte 
koeltorens staan? 
Hoeveel koelwatersystemen staan op deze locaties 
gezamenlijk? 

8 Hoeveel koeltorens staan op deze koelwatersystemen 
gezamenlijk? 
Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt in 
proceskoeling (industrie) en klimaatkoeling (gebouwen)?. 

10 Zijn de aanwezige koeltorens ook geregistreerd met 
eigenschapskenmerken (bouwjaar, type, etc) van de 
koeltorens? 

11 Is de inventarisatie van natte koeltorens ook uitgevoerd 
voor koeltorens op/bij provinciale inrichtingen? 

12 Is hier structureel overleg over met de provincie? 
13 Door wie is de inventarisatie/registratie uitgevoerd? 
14 Hoe is de registratie uitgevoerd; welk voorbeeld of format is 

hiervoor gebruikt? 

15 Welke bronnen zijn gebruikt om te komen tot een zo 
volledig mogelijke registratie? 

Beschikt u van elke geregistreerde koeltoren over een 
kopie van de RI&E? 

16 

Is geborgd dat de registratie actueel blijft? 17 
18 Zo ja, hoe is dit geborgd? 

19 Heeft u alle informatie over natte koeltorens ter beschikking 
gesteld aan de GGD in uw gebied? 

20 Zo nee, overweegt u dit nog te doen? 
21 Heeft u informatie ter beschikking gesteld aan het 

Streeklaboratorium Kennemerland voor een landelijk 
beeld? 

22 Zo nee, overweegt u dit nog te doen? 
23 Heeft u voldoende kennis in huis om alle natte koeltorens 

te herkennen? 
24 Zo nee, wat heeft u nodig om deze registratie wel goed uit 

te kunnen voeren? 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/documenten-en


Betreft: toezicht en handhaving 
25 Bent u op de hoogte van de voorschriften in het 

Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die betrekking 
hebben op de legionellarisico's van natte koeltorens? 

26 Hanteert de gemeente maatwerkvoorschriften? 
Zo ja, van welke maatwerkvoorschriften maakt u gebruik 
en bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u 
hiervan gebruik gemaakt? 

27 Vindt u dat de gemeente over voldoende kennis beschikt 
om goed toezicht te kunnen uitoefenen op het beheer en 
onderhoud van natte koeltorens? 

28 Zijn tussen 1-1-2008 en 1-7-2011 controles uitgevoerd bij 
inrichtingen (industrie en/of gebouwen) met natte 
koeltorens? 
Is de controletaak op natte koeltorens opgenomen in het 
handhavingsprogramma van de gemeente? 

29 

Hoeveel fte is hiervoor gereserveerd in het 
handhavingsprogramma? 

30 

31 Hoe wordt de controlefrequentie voor natte koeltorens 
bepaald? 

32 Hoeveel controles bij bedrijven met natte koeltorens had u 
gepland tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? 

33 Hoeveel bedrijven met natte koeltorens heeft u 
gecontroleerd op naleving en onderhoudsvoorschriften 
tussen 1 -1 -2008 en 1 -7-2011 ? 

34 Wordt standaard gecontroleerd op het invullen van het 
logboek? 

35 Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van 
een beheersplan/onderhoudsplan? 

36 Wordt standaard gecontroleerd op de aanwezigheid van de 
RI&E danwei risico-analyse? 

37 Wordt standaard een controlerapport opgemaakt? 
38 Bij hoeveel bedrijven met natte koeltorens zijn bij deze 

controles tekortkomingen vastgesteld? 
39 Wat is de aard van de tekortkomingen? 

40 Welke acties heeft ü naar aanleiding van controles tussen 
1-1-2008 en 1-7-2011 ondernomen om de tekortkomingen 
ongedaan te maken? 

41 Heeft u enig inzicht in het aantal besmettingen van natte 
koeltorens tussen 1-1-2008 en 1-7-2011? 

42 Zo ja, wat was aantal bedrijven waarbij een besmetting is 
geconstateerd? 

43 Hoeveel tijd (uren) is het afgelopen jaar (periode van 12 
maanden) besteed aan de controle van natte koeltorens? 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

Naam: 
Gemeente: 
Datum: 
Handtekening: 



VROM-Inspectie 
Ministerie van Vo/kshuisvestimj, 
Ruimte/i/Jce Ordening en Mi/ieubeheer 

Onderzoek naar registratie en 
toezicht natte koeltorens 

De minister van VROM heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de 
VROM-Inspectie voor eind 2009 een onderzoek zou doen naar de 
kwaliteitvan de gemeentelijke registratie van natte koeltorens 
en de kwaliteit van het gemeentelijke toezicht op het beheer en 
onderhoud van natte koeltorens. Dit omdat natte koeltorens 
een reële bron van legionellosebesmetting kunnen vormen. De 
resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in deze factsheet. 



i. Opzet van het onderzoek 3. Kwaliteit registratie 
in de maand november 2009 zijn 40 gemeenten geïnterviewd. De 
hieronder vermelde resultaten geven een beeld van de wijze waarop 
deze 40 onderzochte gemeenten met de koeltorenproblematiek 
omgaan. De steekproef is samengesteld door vanuit alle grootte
klassen een aantal gemeenten te selecteren. Daarbij zijn ook 
gemeenten onderzocht die bij de inventarisatie in 2008 hebben 
aangegeven dat ze géén natte koeltorens hebben. 

Een belangrijke notie is dat het onderzoek op basis van het aantal 
van 40 gemeenten slechts een indicatief beeld kan geven. 

2. Algemene constateringen 
Geen prioriteit 
De helft van de gemeenten geeft aan dat de registratie van en het 
toezicht op het beheer en onderhoud van de natte koeltorens geen 
prioriteit heeft binnen het gemeentelijk beleid. Bij de uitvoering 
van het beleid worden keuzes gemaakt, waarbij de aanwezigheid 
van koeltorens nauwelijks een rol speelt. 
Een aantal gemeenten geeft zelfs aan dat ze nooit controles uitvoert 
bij gebouwgebonden koeltorens. Inrichtingen met koeltorens voor 
de proceskoeling krijgen een minder lage prioriteit in verband met 
controles Wet milieubeheer. 

Beperkte deskundigheid 
Opvallend is de beperkte deskundigheid met betrekking tot de 
gebouwgebonden natte koeltorens. Dit kan worden verklaard door 
de lage prioriteit, maar ook door het misverstand dat de 
Arbeidsinspectie het toezicht volledig uitoefent. 

Informatie-overdracht aan GGD 
Hoewel dit uitdrukkelijk is verzocht, hebben slechts 13 gemeenten 
de informatie doorgegeven aan de GGD. De gemeenten die dit niet 
hebben gedaan, overwegen wel dit alsnog te doen. 

Aantal natte koeltorens 
Uit het onderzoek is geen informatie beschikbaar gekomen om het 
totale aantal natte koeltorens in Nederland beter in te kunnen 
schatten. Een belangrijke reden is dat slechts 22 gemeenten 
informatie konden leveren over het aantal. Een bijkomende reden 
is dat een eenduidige definitie ontbreekt. Bij de definitie gaat het 
om het onderscheid tussen koeltoren, koelwatersysteem met 
meerdere koeltorens of locaties waar meerdere koelwatersystemen 
of koeltorens staan. 

Stand van zaken inventarisatie 
Naar aanleiding van de brieven die de ministervan VROM in juli 
2007 en juli 2008 aan de gemeenten heeft gezonden, hebben de 
onderzochte gemeenten een inventarisatie uitgevoerd. Dit blijkt 
voornamelijk een eenmalige actie te zijn geweest. 
Van de 40 gemeenten hebben 2 gemeenten in 2007, 26 in 2008 en 8 
in 2009 een inventarisatie uitgevoerd en 4 helemaal niet. Dit laatste 
wijkt af van hetgeen die gemeenten aan de VROM-Inspectie hebben 
gemeld tijdens eerdere inventariserende onderzoeken. 

Wijze van uitvoering registratie 
De inventarisatie is uitgevoerd op basis van de kennis die bij 
gemeenten aanwezig is vanuit het inrichtingenbestand. In enkele 
gevallen zijn inrichtingen aangeschreven. De registratie bestaat dan 
uit de informatie die de aangeschreven instellingen aan de 
gemeenten hebben aangeleverd. 
Een veldonderzoek ontbreekt meestal, zodat twijfels kunnen 
worden gezet bij de volledigheid van de inventarisatie. Van één 
milieudienst is bekend dat die voor de registratie uitgebreid 
onderzoek heeft verricht, waarbij verschillende acties zijn uitge
voerd om de registratie compleet te krijgen. 

In 6 gevallen heeft de gemeente een milieudienst geraadpleegd 
voor het uitvoeren van de inventarisatie, terwijl 28 gemeenten deze 
zelf hebben uitgevoerd. Van de gemeenten die een registratie 
beschikbaar hebben, heeft de helft gebruik gemaakt van het 
registratieformulier dat beschikbaar is gesteld door de LCHV (Het 
LCHV is een onderdeel van het Centrum voor 
Infectieziektebestrijding, het CIb). De andere helft heeft slechts 
locaties geregistreerd zonder kenmerken over bijvoorbeeld type 
koeltoren of bouwjaar. 

Onderscheid in soorten koeltorens 
Op de vraag of gemeenten bij de inventarisatie onderscheid hebben 
gemaakt tussen proces- of klimaatkoeling hebben 16 gemeenten 
geantwoord dat dit onderscheid is gemaakt. Hierbij kan worden 
aangetekend dai de inventarisatie van de gebouwgebonden 
koekorens in de meeste gemeenten niet is uitgevoerd, omdat men 
zich niet bewust was van de aanwezigheid van natte koeltorens In 
die situaties. 

Provinciale koeltorens 
Bij de inventarisatie in 2008 is aan gemeenten verzocht ook de natte 
koeltorens op/bij provinciale inrichtingen te registreren. Tijdens 
het onderhavige onderzoek bleek dit bij 4 gemeenten niet van 
toepassing te zijn, terwijl 11 gemeenten aangaven dit niet gedaan te 
hebben. Slechts 3 gemeenten gaven aan hierover (structureel) 
overleg met de provincie ce hebben. 



Actualisatie 
Slechts 16 gemeenten hebben geborgd dat de inventarisatie actueel 
blijft via terugkoppeling tussen de afdelingen vergunningverlening 
en toezicht bij de gemeente. 
Bij 9 gemeenten zijn sinds 2008 geen activiteiten op dit gebied 
uitgevoerd, noch voor de actualisatie van de registratie, noch voor 
het toezicht. Reden is vaak dat de medewerker die de inventarisatie 
in 2008 heeft uitgevoerd niet meer werkzaam is bij de betreffende 
gemeente en dat het onderwerp niet is overgedragen. 

4. Kwaliteit toezicht op beheer en 
onderhoud 

Uitgevoerd toezicht 
Slechts 9 gemeenten hebben de controletaak opgenomen in het 
handhavingsprogramma en bij die gemeenten zijn in de periode 
van 1 januari 2008 tot 1 november 2009 15 controles uitgevoerd. Alle 
controles waren gericht op inrichtingen met koeltorens voor 
proceskoeling en in geen enkel geval op koeltorens voor klimaatbe
heersing in de utiliteitsbouw. In geen enkel handhavingsprogram
ma is capaciteit gereserveerd voor deze laatste categorie koeltorens. 

Toezicht in de komende periode 
Bij 4 van de 9 gemeenten die in de periode van 1 januari 2008 tot 1 
november 2009 controles bij koeltorens hebben uitgevoerd, is vast 
komen te staan dat ze ook voor de komende periode controles bij 
natte koeltorens hebben gepland. 

Uitkomsten uitgevoerd toezicht 
Controle van de logboeken en beheersmaatregelen alsmede visuele 
controles van de koeltorens komen nauwelijks voor. Geen enkele 
onderzochte gemeente beschikt over een Rl&E (risicoinventarisatie 
en -evaluatie) van een inrichting of instelling waarin de risico's voor 
de medewerkers in omschreven moeten staan. 

Besmettingen van het watersysteem 
Bij het zeer geringe aantal controles bij natte koeltorens is nooit een 
tekortkoming vastgesteld door de onderzochte gemeenten. 
Desondanks is in deze gemeenten 7 keer een besmetting van het 
watersysteem voorgekomen. Deze zijn bekend geworden via 
incidentmeldingen. 

Via de meldkamer van de VROM-Inspectie is tijdens de onderzoeks
periode een melding binnengekomen van een ernstige besmetting 
in het watersysteem van een koeltoren bij een bedrijf. 

5. Kennisniveau 
Kennis voor registratie en toezicht 
Op de vraag of de gemeenten voldoende deskundigheid in huis 
hebben om natte koeltorens te herkennen gaven 15 gemeenten aan 
hiertoe niet in staat te zijn. Maar liefst 28 gemeenten gaven aan dat 
ze vanwege kennisgebrek niet in staat zijn toezicht uit te oefenen. 
Tijdens de interviews is aan gemeenten een set met informatie over 
natte koeltorens uitgereikt. Voor veel gemeenten was deze 
informatie nieuw. Opvallend is dat de contactpersonen bij wie de 
interviews zijn afgenomen wel het belang onderkennen van een 
goede registratie in verband met de risico's voor besmetting met 
Legionella. 

Kennis over wijziging Activiteitenbesluit en -regeling 
Begin 2009 is een ontwerpwijziging van zowel het 
Activiteitenbesluit als de Activiteitenregeling voor commentaar 
gepubliceerd, waarin nadere voorschriften voor natte koeltorens 
zijn opgenomen in verband met de legionellarisico's die deze 
installaties kunnen opleveren voor de omgeving. De wijzigingen 
treden op 1 januari 2010 in werking. In het besluit zijn voorschriften 
opgenomen voor het beheer van natte koeltorens en de melding 
van nieuwe koeltorens. Gemeenten zijn hiervan onvoldoende op de 
hoogte, want slechts 24 gemeenten kennen de aankomende 
wijziging. 

6. Conclusies 
1. De registratie van bestaande natte koeltorens is in veel van de 

onderzochte gemeenten niet adequaat uitgevoerd en onvoldoen
de geborgd. De wijziging van het Activiteitenbesluit en de-rege
ling brengt daar slechts in zoverre verandering in, dat een 
meldingsplicht is opgenomen voor nieuwe natte koeltorens. 
Een belangrijk deel van de 40 onderzochte gemeenten (15) is niet 
in staat om natte koeltorens te herkennen. 

2. Toezicht op het beheer en onderhoud van natte koeltorens vindt 
in de onderzochte gemeenten nauwelijks plaats. Een groot deel 
van de 40 onderzochte gemeenten (28) is ook niet in staat om 
toezicht op natte koeltorens uit te oefenen. 

3. Een groot misverstand is dat gemeenten veronderstellen dat de 
Arbeidsinspectie toezicht uitvoert op het beheer en onderhoud 
van alle natte koeltorens. 

4. In de periode van 1 januari 2008 tot 1 november 2009 heeft geen 
van de onderzochte gemeenten een tekortkoming vastgesteld, 
terwijl in deze periode binnen de onderzochte groep gemeenten 
7 keer een besmetting gemeld is via een incidentmelding. 



Fotografie: VROM-Inspectie 

Deze publicatie kunt u downloaden via www.vrominspectie.nl 

http://www.vrominspectie.nl

