
AANTEKENEN 
Bestuur stichting exploitatie Zwembad Scharlakenhof 
Dorpsweg 29 
9755 PA Onnen 

Datum 28 oktober 2016 
Betreft voornemen last onder dwangsom en bestuurlijke 

strafbeschikking zwembad Scharlakenhof in Haren 

Geachte bestuur,

Op 8 augustus 2016 heeft de heer Ebeling, medewerker van drinkwaterbedrijf 
Groningen, een controlebezoek gebracht bij zwembad Scharlakenhof,
Geertsemaweg 3 in Haren. Zijn contactpersoon is de heer Bakker.

Bij deze controle is gebleken dat niet voldaan wordt aan de regels op het gebied 
van schoon en veilig drinkwater en legionellapreventie. Dit betekent dat er 
mogelijk een gezondheidsrisico is voor de gebruikers. U heeft hierover op 17 
augustus 2016 een brief ontvangen van het drinkwaterbedrijf met kenmerk 
JE/16/67117. Omdat sprake is van overtredingen met een sterk verhoogd risico op 
de groei van legionellabacteriën, heb ik het voornemen om u een last onder 
dwangsom op te leggen. De overtreding is dusdanig ernstig dat hier tevens een 
bestuurlijke strafbeschikking voor zal worden opgemaakt. Ik nam telefonisch 
contact op met de heer Bakker in verband met de op 8 augustus 2016 door het 
drinkwaterbedrijf geconstateerde overtredingen en kreeg via e-mail aanvullende 
informatie op 24 en 26 oktober 2016.

Geconstateerde overtredingen 
Uit de inspectie op 8 augustus 2016 en de aanvullende gegevens die ik op 24 en 
26 oktober 2016 ontving van de heer Bakker is gebleken dat:

onvoldoende duidelijk is of de legionella-risicoanalyse is geactualiseerd door 
een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau. Dit is een overtreding van artikel 
37 Dwb;
onvoldoende duidelijk is of er het legionella-beheersplan is geactualiseerd door 
een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau. Dit is een overtreding van 
artikel 38 Dwb;
er onvoldoende maatregelen en controles uit het beheersplan zijn uitgevoerd 
en zijn bijgehouden in een logboek. Logboek is niet bijgehouden voor 
temperaturen, controle keerkleppen, verzegelingen, enz. Dit is een 
overtreding van artikel 40 Dwb;
u de overschrijdingen van de norm bij meer dan 1000 kolonie vormende een-
heden legionellabacteriën niet aan de ILT heeft gemeld. Dit is een overtreding 
van artikel 41, lid Dwb;
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u het vereiste halfjaarlijkse onderzoek naar de aanwezigheid van legionella-
bacteriën in het drinkwater niet heeft uitgevoerd. Onderzoek vindt niet struc~
tureel halfjaarlijks plaats. Dit is een overtreding van artikel 43 Dwb;
u er onvoldoende voor heeft gezorgd dat uw collectief leidingnet geen gevaar 
oplevert voor het leidingnet van het drinkwaterbedrijf of voor consumenten en 
andere afnemers. Dit is een overtreding van artikel 30 Dww. Zie bladzijde 4 
en 5 van de brief van 16 augustus 2016 van drinkwaterbedrijf Groningen,
kenmerk JE/16/67117.

Voornemen last onder dwangsom 
U bent als eigenaar/exploitant verantwoordelijk voor het uitvoeren van een goed 
legionellabeheer. Omdat er door deze overtredingen sprake is van mogelijke 
gezondheidsrisico's voor derden heb ik het voornemen u een last onder dwangsom 
op te leggen. Dat betekent dat ik u een opdracht ga geven om de overtredingen 
zoals hierboven genoemd binnen 8 weken te beëindigen. Worden de overtredingen 
niet opgeheven dan zult u na afloop van de genoemde termijn elke keer een 
geldboete krijgen. Het is dus in uw belang dat u zo snel mogelijk start met het 
ongedaan maken van de overtredingen.

Zienswijze 
Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze over mijn voornemen binnen twee weken 
na dagtekening van deze brief bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken. U kunt 
uw zienswijze sturen aan: Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191,
2500 BD Den Haag, onder vermelding van het kenmerk van deze brief, of digitaal 
via de website www.ilent.nl/diqitalšzpostbus.

Bestuurlijke Strafbeschikking 
Bovenstaande overtredingen zijn dusdanig ernstig dat hiervoor een bestuurlijke 
strafbeschikking zal worden opgemaakt. Dat betekent dat een Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar binnenkort een bezoek aan het zwembad Scharlakenhof in 
Haren zal brengen om dit strafrechtelijk af te handelen.
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Nadere il'\f0|"WlaÉie Inspectie Leefomgeving en 
Voor nadere informatie naar aanleiding van deze brief kunt u per e-mail of 
telefonisch contact met mij opnemen. Ook kunt u informatie vinden op de website 
WWW-i|ent-UL Handhaving Drinkwater en 

Legioneiia 

Datum 28 oktober 2016 
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/WATER, PRODUCTEN EN STOFFEN 

Ing. van Daei Versteegen 
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Bijlage 

Wettelijk kader 
Sinds 1 juli 2011 moet de eigenaar van een collectief leidingnet met betrekking tot Handhaving ormkwateren 

de drinkwaterinstallatie de volgende wet- en regelgeving naleven:
De Drinkwaterwet van 18 juli 2009 (Staatsblad 2009, nummer 370) en in werking 
getreden op 1 juli 2011, hierna: Dww.
Het Drinkwaterbesluit van 23 mei 2011, (Staatsblad 2011, nummer hierna:
Dwb.
De Regeling Legionellapreventie van 27 juni 2011 (Staatscourant 2011, nummer 
10828), hierna: Rlp.
De Woningwet, Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012.
De aansluit- en leveringsvoorwaarden van het drinkwaterbedrijf, op grond 
waarvan de leidingwaterinstallatie moet voldoen aan NEN 1006 (Algemene 
voorschriften voor leidingwaterinstallaties 2002, waarbij de Waterwerkbladen als 
uitwerking worden beschouwd).

Het Hoofdstuk Legionellapreventie, hoofdstuk 4 Dwb, bepaalt dat 
eigenaren/exploitanten van collectieve leidingnetten genoemd in artikel 35 Dwb 
(prioritaire doelgroepen) een legionella-risicoanalyse dienen te laten uitvoeren 
door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau. Als de risicoanalyse daar 
aanleiding toe geeft dient een legionella-beheersplan te worden opgesteld door 
een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau. Vervolgens voert de eigenaar de 
maatregelen en controles uit overeenkomstig het legionella-beheersplan. Hiervan 
worden aantekeningen bijgehouden in een logboek. Tevens dient de eigenaar 
tenminste halfjaarlijks het drinkwater te laten onderzoeken op de aanwezigheid 
van legionellabacteriën bij een aantal tappunten. Bij een seizoensbedrijf dient de 
eigenaar tenminste jaarlijks het drinkwater te laten onderzoeken op de 
aanwezigheid van legionellabacteriën bij een aantal tappunten. In de Rlp worden 
eisen gesteld aan degene die monstername en analyse uitvoert en aan de wijze 
van monstername en analyse. Het aantal meetpunten dat wordt betrokken in het 
halfjaarlijks onderzoek van het drinkwater wordt bepaald in bijlage 3 van de Rlp.
Bij besmettingen van het water met legionellabacteriën, groter dan 100 kve/l 
(kolonievormende eenheden per liter), moeten de juiste beheersmaatregelen 
worden genomen. Besmettingen groter dan 1000 kve/l moeten aan de ILT worden 
gemeld. Vervolgens vindt opnieuw bemonstering plaats om te beoordelen of de 
besmetting is verdwenen.
Daarnaast draagt de eigenaar er zorg voor dat het collectief leidingnet geen 
gevaar oplevert voor het leidingnet van het drinkwaterbedrijf of voor consumenten 
en andere afnemers.
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Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag 

College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Haren,
Postbus 21 
9750 AA Haren Gn 

Datum 28-10-2016 
Betreft brief 

Het bijgaande wordt u toegezonden 

IZI conform afspraak 

Ei met verwijzing naar:

EJ met verzoek de behandeling over te nemen 

El met verzoek om advies/ commentaar 

E1 gaarne reactie voor 

EZ!om te behouden 

Ei gaarne retour voor 

U met dank voor inzage 

El conform verzoek retour 

Inspectie Leefomgeving en Transport 
Ministerie van lnfrastructuuren Milieu 

ILT 
Water, Producten en Stoffen 
Handhaving Drinkwater en 
Legionelia 
Postbus 16191 
2500 BD Den Haag 

Contactpersoon 
van Dael -Versteegen 

Senior inspecteur 

T 0884890000 
hi|de.vandae|@ILenT.ni 


