Milieutoezicht
heeft expertise
over risico’s en
oplossingen uit
de branche nodig

WARME LUCHT EN WATERNEVEL

De risicoanalyse is de basis voor ons toezicht

Legionella blijft een actueel onderwerp dat jaarlijks terugkeert

“Wij houden jaarlijks toezicht op de installaties in de regio

in de controles, eind 2018 besteedde Zembla aandacht aan

Haaglanden. We controleren de risicoanalyse die voor een

het onderwerp en lichtte enkele gevallen van legionellabe-

locatie is opgesteld en het bijbehorende beheersplan in com-

smetting uit. Mocht er een legionellabesmetting in ons werk-

binatie met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Omdat

gebied voorkomen, dan werken wij nauw samen met de GGD.

we ter plekke komen, krijgen we voor elkaar dat de gebouwbeheerders zich bewust zijn van de milieuwetgeving en deze
navolgen. En mocht er een sanctie volgen, dan zien wij dat het
als leermoment werkt. Vooral omdat de ervaring leert dat zo’n

HEET WATER

bericht onderling gedeeld wordt door betrokken instanties en
onderhoudsbedrijven,” vertelt Harry van Oers, toezichthouder
bij Omgevingsdienst Haaglanden. “De eerste jaren na de aangepaste regelgeving moesten we echt bouwen aan de naleving
ervan, maar inmiddels is het besef bij gebouwbeheerders aanwezig. De installatiebranche ISSO heeft een goede basis gelegd

Van risicobewustzijn
tot sancties opleggen
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met het standaard legionella beheerplan dat is gemaakt door
samenwerkende kennispartners.”

De installatiebranche ISSO
heeft een goede basis gelegd
met het standaard legionella
beheerplan dat is gemaakt
door samenwerkende kennispartners.

Kennispartners: GGD, installatiebranche ISSO, RIVM,
KOUD WATER

Streeklab Haarlem en Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer

Natte koeltoren

Bij de groei van risicobewustzijn is samenwerken van belang: samenwerken met kennispartners en met de branche
waar oplossingen voorhanden moeten zijn. Als we terugblikken op de ontwikkelingen rondom legionella, hebben
we dat zien gebeuren. De aanpak van legionella in de leefomgeving heeft na incidenten een flinke ontwikkeling
doorgemaakt. De rol vanuit milieutoezicht werd versterkt toen de regelgeving werd verlegd van arbeidsomstandigheden naar het Activiteitenbesluit. Vanuit dit besluit houden wij toezicht op natte koeltorens: installaties op of bij
gebouwen die warmte afvoeren. Hierbij komt waternevel vrij en bestaat het risico op legionellabesmetting.

Wet- en regelgeving die van toepassing is:
Activiteitenbesluit

