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Aanleiding voor het overleg is de brief van 28 oktober 2016 van de Inspectie 

Leefomgeving over het legionella beheer in zwembad Scharlakenhof.  

 

Het college geeft aan geschrokken te zijn van de brief  temeer omdat het bestuur 

hierover in het laatste bestuurli jk overleg  niets heeft gezegd. Het college vraagt het 

bestuur om een reactie op de brief van de Inspectie . 

 

Het bestuur was ten ti jde van het bestuurli jk overleg op 24 oktober nog met het ILT in 

overleg over de aanlevering van de gewenste gegevens en heeft daarom  er vorige 

week geen  melding gemaakt in het bestuurli jk overleg. Daarnaast was ook de 

mededeling over het voornemen van het College om de exploitatiebijdrage van grote 

invloed op de manier waarop het Bestuur verder deelnam aan het overleg.   Achteraf 

bezien was het wel verstandig geweest melding te maken van de problemen ti jdens het 

bestuurli jk overleg, geeft het bestuur aan. 

 

Het bestuur is zich terdege bewust van de overtredingen en begrijpt de brief van de 

Inspectie. Het bestuur verzoekt het college de brief en de daarin gebruikte taal en 

terminologie echter vooral ook te lezen vanuit het perspectief van een 

handhavingsorganisatie met weinig nunaceringen in haar sanctiemogelijkheden .  

 

Van een acuut volksgezondheidsprobleem is geen sprake geweest , na vaststell ing van 

de geconstateerde besmettingen zijn de benodigde maatregelen wel genomen . Het 

college geeft wel te zijn geschokken van de ernst van de overtredingen die zijn 

geconstateerd en wil weten hoe die zijn ontstaan en hoe het bestuur voorkomt dat ze 

zich opnieuw voordoen. 

 

Het bestuur geeft aan dat een aantal overtredingen zijn te wijten aan technische 

omstandigheden waardoor de Inspectie een aantal documenten niet of slechts deels 

heeft ontvangen. De Inspectie bestempelt dat echter wel als een overtreding. 

 

Het bestuur geeft aan dat de melding van de ernstige overschrijding van de legionella 

kolonie voor zover zij weet wel  is gedaan maar het bestuur geeft aan dat vooralsnog 

niet te kunnen bewijzen.  

 

Het logboek wordt in de regel wel bijgehouden door medewerkers maar op een aantal 

onderdelen is dat inderdaad niet gebeurd, voor een aantal onder delen is daarvoor uit 



practische overwegingen (bijv. spoelen leidingen wat ’s nachts plaatsvindt) bewust 

gekozen. 

 

De knelpunten in het drinkwaternetwerk zijn het bestuur bekend. Het bestuur heeft  

inmiddels maatregelen genomen om de legionellaproblemen op te lossen.  

 

Het bestuur vindt het zeer teleurstellend dat ondanks de inschakeling van een 

gerenomeerde aannemer en een gecertif iceerde adviseur, dit  gecertif iceerde bedrijf 

nogmaals verbeteringen in de r isico-analyse moet aanbrengen en een verbeterd 

legionella beheersplan moet opstellen. In het beheersplan is ook het logboek worden 

meegenomen en er worden afspraken gemaakt zodat het logboek in het vervolg 

conform de voorschriften wordt ingevuld.  

 

Binnen 8 weken moeten al le problemen en geconstateerde overtredingen zijn opgelost.  

Vorige week heeft bemonstering van het drinkwater plaatsgevonden, op of rond 8 

november zullen de resultaten daarvan bekend zijn. Het bestuur zal de gemeente 

informeren over de uitkomsten. 

 

Het college geeft aan dat ze voor zo snel mogelijk de raad informeert over  de brief, dit 

gesprek en vervolgacties. 

 

Het bestuur geeft aan de kwestie op haar website te vermelden en een medeling 

hierover op de balie in het zwembad te leggen waarin de ontvangst van de brief wordt 

gemeld en toegelicht.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


