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Geacht College, 

Mede in verband met de start van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) en de 
toedeling van taken aan die RUD's breng ik na overleg met de VNG het volgende 
bij u onder de aandacht. 

Natte koeltorens (die worden gebruikt bij bedrijfsprocessen, maar ook bij 
airconditioning in bijvoorbeeld kantoren) worden beschouwd als een belangrijk 
risico voor het oplopen van Legionellose. Zo vond in 2006 in Amsterdam een 
Legionellose-uitbraak plaats als gevolg van een slecht onderhouden natte 
koeltoren, met 33 (soms langdurige) ziektegevallen en drie doden tot gevolg. 
Daarom zijn er in 2010 specifieke regels opgenomen in het Activiteitenbesluit en 
de Activiteitenregeling. Gemeenten en provincies zijn verplicht toe te zien op deze 
regelgeving. 

Naar schatting zijn er In Nederland zo'n 4000 natte koeltorens, waarvan op dit 
moment slechts ongeveer een derde bij de toezichthouders bekend is. Mede 
vanwege gebrek aan capaciteit en deskundigheid wordt niet altijd toezicht op deze 
koeltorens gehouden. In dat licht biedt het onderbrengen van deze taak bij de 
RUD's perspectieven. Voor een deel van de natte koeltorens geldt dat deze onder 
het overeengekomen basistakenpakket van de RUD's vallen, voor een deel geldt 
dat echter niet (natte koeltorens in inrichtingen waarop de gemeente toezicht kan 
uitoefenen, zoals natte koeltorens die onderdeel zijn van verblljfsgebouwen). 

Omdat het vanuit de bescherming van de volksgezondheid van groot belang is om 
voldoende en goed toezicht uit te oefenen op alle natte koeltorens, wil ik u in 
overweging geven om deze taak geheel onder te brengen bij de RUD's. Ik 
overweeg deze taak te zijner t i jd op te nemen in de lijst van bij AMvB (op basis 
van het inmiddels voor advies aan de Raad van State gezonden wetsvoorstel 
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving) aan te wijzen taken die op regionaal 
niveau moeten worden uitgevoerd. 
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Om het toezicht op de natte koeltorens te faciliteren, wil ik graag het inzicht in de 
locaties van natte koeltorens vergroten. In mijn opdracht wordt daarom 
momenteel gewerkt aan een uitbreiding van de Atlas Leefomgeving 
(www.atlasleefomqevinq.nn. Met die aanpassing, die voor de zomer gereed zal 
zijn, kunnen locaties van natte koeltorens op een eenvoudige wijze gemeld 
worden aan de toezichthouders. Daarmee zal naar verwachting een impuls worden 
gegeven om de inventarisatie completer te maken. 
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Deze brief heb ik in afschrift gezonden naar de directeuren van de RUD's. 

Hoogachtend, 
de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
voor deze: 
de directeur-generaal Milieu en Internationaal, 
op last, 
de directeur Duurzaamheid 

drs. K. de Sn 
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