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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 legionellabacteriën. 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 II, 26442, nr. 38; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst26442-38-b1.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
als 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 - vijf jaar 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.

Pagina 1 van 2

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.rijksoverheid.nl.
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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

Kenmerk
DP2011048539

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.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Joop Atsma
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