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Vragen van de leden Koppejan en
Schermers (beiden CDA) aan de
ministers van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport over het gevaar van een
nieuwe uitbraak van legionella als
gevolg van tekortschietend toezicht
en gebrekkige registratie van
koeltorens. (Ingezonden 15 juni 2007)

1
Heeft u kennisgenomen van de
radio-uitzending1 naar aanleiding van
de uitbraak van legionellabesmetting
vanuit een koeltoren in Amsterdam,
nu een jaar geleden?

2
Deelt u de mening dat zogenaamde
«natte» koeltorens een potentiële
haard zijn voor legionellabesmetting?

3
Is het waar dat met name het
toezicht op natte koeltorens op
woongebouwen, kantoorcomplexen
en bedrijfsverzamelgebouwen
onvoldoende geoefend kan worden
omdat de gemeenten die het
bevoegd gezag zijn in het kader van
de Wet milieubeheer, geen overzicht
hebben waar binnen hun
gemeentegrenzen natte koeltorens
staan?

4
Deelt u de mening dat eigenaren van
koeltorens in alle gevallen een
meldingsplicht tegenover de

gemeente zouden moeten hebben,
omdat dit de registratie van
koeltorens door gemeenten zou
vergemakkelijken?

5
Bent u bereid op korte termijn met de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) in gesprek te gaan
over het maken van afspraken met
betrekking tot de registratie van en
een verbeterd toezicht op natte
koeltorens binnen de
gemeentegrenzen?

1 De Ochtenden, 11 juni 2007.

Antwoord

Antwoord van minister Cramer
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer), mede
namens de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
(Ontvangen 15 augustus 2007), zie
ook Aanhangsel Handelingen nr.
2108, vergaderjaar 2006–2007

1
Ja.

2
Ja. Indien natte koeltorens niet goed
worden beheerd en onderhouden,
kunnen zij een potentiële bron zijn
voor legionellabesmetting.

3 en 5
In mijn brief van 17 april jl. (TK
2006–2007, 26 442, nr. 28) heb ik de
wenselijkheid van registratie van
koeltorens onderschreven. Tevens
heb ik aangegeven dat mijn
departement contact zal opnemen

met de VNG en aandacht zal vragen
voor de toepasselijkheid van de Wet
milieubeheer (inclusief het toezicht
daarop) en voor de registratie van
natte koeltorens. Een eerste overleg
heeft inmiddels plaatsgevonden,
waarbij is afgesproken dat mijn
departement in overleg met de VNG
de gemeenten op zeer korte termijn
zal informeren over het beleid. Mijn
aanbod om vanuit het rijk te
faciliteren bij de registratie staat nog
steeds overeind. Meer specifiek houdt
dit in dat het Centrum voor
Infectieziektenbestrijding van het
RIVM ondersteuning zal bieden bij de
aanpak van de registratie, voor zover
GGD’en daarom vragen.
In dit verband merk ik op dat
registratie van natte koeltorens goed
aansluit bij de wettelijke taken die een
gemeente heeft bij het toezicht op de
Wet milieubeheer. Ook bij de
opsporing van de besmettingsbron
bij een uitbraak die vermoedelijk is
veroorzaakt door een natte koeltoren
kan een goede registratie van natte
koeltorens van belang zijn. Op basis
van de Infectieziektenwet is het de
taak van de gemeente om dergelijke
besmettingsbronnen op te sporen. Bij
al deze taken heeft een gemeente
profijt van een complete en actuele
registratie van de aanwezige natte
koeltorens.
Vanwege dit belang ga ik er van uit
dat de gemeenten de registratie op
zullen pakken, zonder dat zij hiertoe
verplicht worden. Als uit de evaluatie
die vóór 1 januari 2010 wordt
uitgevoerd zou blijken dat de
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vrijwillige registratie onvoldoende
van de grond komt, dan zal verplichte
registratie worden overwogen.

4
De invoering van de plicht om als
eigenaar van een natte koeltoren deze
te melden aan de gemeente zou de
registratie door de gemeente kunnen
vergemakkelijken.
Bij de eerstkomende aanpassing na
de inwerkingtreding van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer zal serieus worden
bezien in hoeverre de
legionellarisico’s van de koeltorens
voor de omgeving verder kunnen
worden beperkt. Daarbij gaan de
gedachten uit naar opname van
concrete voorschriften voor het in
werking hebben van natte koeltorens
in het besluit met daaraan gekoppeld
een meldingsplicht. De systematiek
van voornoemd besluit leidt er toe,
dat bij invoering van een
meldingsplicht deze slechts
betrekking kan hebben op nieuwe
activiteiten of wijziging van
bestaande activiteiten. De
meldingsplicht kan aldus geen
betrekking hebben op bestaande
koeltorens.
De ervaringen met de naleving van
meldingsplichten in het kader van de
Wet milieubeheer zijn over het
algemeen niet onverdeeld positief.
Dit betekent dat er door de gemeente
ook zal moeten worden toegezien op
naleving van deze meldingsplicht.
Ook bij een meldingsplicht zal een
gemeente dus actief moeten
inventariseren waar zich nieuwe natte
koeltorens bevinden.
Ten behoeve van de registratie van
alle koeltorens (bestaande en nieuwe)
is het daarom zinvol om bedrijven
aan te schrijven met het verzoek om
(vrijwillig) melding te doen van de
aanwezigheid van koeltorens en
servicecontracten. In mijn brief aan
de gemeenten dring ik daarop aan.
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