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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 23 september 2009
Jaarlijks rapporteert het RIVM over de controles die drinkwaterbedrijven
uitvoeren bij collectieve leidingwaterinstallaties. Het gaat om zowel
bestaande als nieuwe installaties die worden gecontroleerd op het voorkómen van verontreiniging van het distributienet en het voorkómen van
risico’s voor de gebruiker. De in Hoofdstuk IIIC van het Waterleidingbesluit
aangewezen installaties (de zogeheten prioritaire installaties) worden
bovendien gecontroleerd op de naleving van de legionellapreventievoorschriften.
De rapportage over de jaren 2007 en 2008 is opgenomen in het RIVMrapport «De controle van collectieve leidingwaterinstallaties in 2007 en
2008», dat te downloaden is van www.vrom.nl.1 In dit rapport zijn de jaren
2007 en 2008 gecombineerd, omdat het rapporteren over het afgelopen
jaar met ingang van het jaar 2008 aanzienlijk is versneld, zodat de tijdstippen van publicatie van de jaren 2007 en 2008 dicht genoeg bij elkaar
kwamen om te kunnen combineren.
Uit het onderzoek kunnen de volgende vier conclusies worden getrokken:
1. Installatiekwaliteitnieuwbouw verslechtert
Ondanks de inspanningen van de installatiebranche (zoals de uitvoering
van het Actieplan veilige leidingwaterinstallaties), laten de resultaten van
de controles van nieuwbouwinstallaties elk jaar een slechter beeld zien,
Het percentage van de gecontroleerde nieuwbouwinstallaties dat bij de
eerste controle voldoet, neemt geleidelijk af van 78% in 2005 tot 63% in
2008. Het aandeel dat voldoet na hercontrole was in de jaren 2005 en 2006
stabiel (89–86% van de hercontroles). In 2007 bedraagt dit 60% en in 2008
51% van de hercontroles.
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2. Naleving legionellapreventie lijkt te verbeteren
Het percentage van de gecontroleerde prioritaire installaties dat bij de
eerste controle voldoet, is door de jaren heen toegenomen van 10% in
2005 tot 23% in 2007 en 36% in 2008. Deze cijfers wijzen op een verbetering van de naleving, hoewel door de variatie in de samenstelling van de
gecontroleerde installaties geen wetenschappelijk verantwoorde conclusies kunnen worden getrokken.
3. Aantal uitgevoerde controles is minder dan afgesproken
In 2008 hebben de drinkwaterbedrijven met 41 205 uitgevoerde controles
niet voldaan aan de target van 45 000. Een verklaring is de toename van
de legionellacontroles die meer tijd vergen van de controleurs van de
drinkwaterbedrijven.
4. Aantal uitgevoerde legionellacontroles voldoet aan afspraak
De drinkwaterbedrijven hebben met totaal 14 526 legionellacontroles
voldaan aan de afspraak om voor het einde van 2008 het destijds
geschatte aantal van 10 000 prioritaire installaties te controleren op naleving van de legionellapreventievoorschriften. Voortschrijdend inzicht heeft
echter geleid tot een actuele schatting van circa 19 000 prioritaire installaties.
Aanbevelingen en opvolging daarvan
In het rapport wordt de VROM-Inspectie aanbevolen om, in overleg met
de installatiebranche, na te gaan wat de oorzaak is van de verslechtering
van de installatiekwaliteit bij nieuwbouw. Tevens wordt aanbevolen te
onderzoeken hoe structurele problemen bij installaties in de nieuwbouw
preventief in plaats van correctief kunnen worden aangepakt.
Mijn departement zal met de VROM-Inspectie deze aanbevelingen
oppakken om samen met de Uneto-VNI de oorzaak van de problematiek te
analyseren en te werken aan een verbetering van de situatie.
Daarnaast wordt in het rapport vastgesteld dat huidige criterium van
45 000 te controleren installaties per jaar geen recht doet aan het dynamische karakter van de risico-indeling van installaties (en daarmee de benodigde controlefrequentie). De VROM-Inspectie en de drinkwaterbedrijven
wordt daarom aanbevolen om een beter criterium te ontwikkelen voor het
toetsen van de voortgang van de controletaak van de drinkwaterbedrijven.
De VROM-Inspectie neemt deze aanbeveling over en neemt initiatief tot
overleg met de drinkwaterbedrijven teneinde een beter controlecriterium
vast te stellen.
Vervolg
Het RIVM-rapport betreft de jaren 2007 en 2008 en gaat dus niet in op de
Interventiestrategie legionellapreventie in leidingwater die vanaf januari
2009 wordt uitgevoerd. Hierbij controleren de drinkwaterbedrijven de
doelgroep per cluster. U wordt bij afzonderlijke brief (vrijwel) gelijktijdig
geïnformeerd over de resultaten van de eerste twee clusters:
ziekenhuizen/buitenpoliklinieken en zwembaden/sauna’s. Uit deze rapportage over deze clusters blijkt dat Het nalevingsniveau ligt tussen de 50 en
55%. Via de clustergerichte aanpak, ondersteund met gerichte communicatie en handhaving door de VROM-Inspectie, moet het nalevingsniveau
de komende jaren aanzienlijk worden verhoogd.
Ongeveer elke drie maanden zullen nieuwe clusterrapportages worden
gepubliceerd op www.vrom.nl en ik zal u jaarlijks per brief informeren
over de voortgang.
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
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