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Op 31 oktober ontvingen wij bijgevoegde brief van 28 oktober 2016 van de Inspectie Leef-

omgeving en Transport inzake het zwembad Scharlakenhof met betrekking tot overtredin-

gen van het Drinkwaterbesluit door het bestuur van het zwembad Scharlakenhof en het 

daardoor ontstane verhoogd risico op legionella.  

 

Deze brief was voor ons directe aanleiding in overleg te treden met de Inspectie, het Water-

leidingbedrijf ,  de GGD en het bedrijf dat periodieke onderzoek doet naar de kwaliteit van 

het drinkwater, Waterlab Noord, en vervolgens – op 2 november - met het bestuur van het 

zwembad. Van het gesprek met het bestuur is het verslag bijgevoegd. 

 

Uit die gesprekken hebben wij het volgende geconcludeerd:  

 

1.   Er is sprake (geweest) van legionella besmetting  op enkele plekken in het zwembad. 

Er bestaan diverse soorten legionella maar ze vormen niet allemaal een gevaar voor 

de gezondheid. Omdat in dit geval sprake was van een ongevaarli jke legionellabac-

terie is er geen gevaar geweest voor de gezondheid van de badgasten en medewer-

kers; 

2.   Het bestuur van het zwembad heeft voorschriften uit het Drinkwaterbesluit meerma-

len overtreden of ze heeft niet of onvoldoende aan de voorschriften met betrekking 

tot de meldingsplicht van legionella-besmetting voldaan; 

3.   De overtredingen zijn door de Inspectie gekwalif iceerd als overtredingen met een 

verhoogd risico op de groei van legionellabacteriën. Het Drinkwaterbedrijf heeft het 

r isico eveneens gekwalif iceerd als “sterk verhoogd” ; 

4.   Voor de Inspectie is er voldoende aanleiding geweest een brief naar zowel de ge-

meente als naar het bestuur te zenden met het voornemen het bestuur een last on-

der dwangsom en een bestuurli jke strafbeschikking op te leggen.  

 

De beheerder van het zwembad is verantwoordelijk voor de uitvoering van een go ed legio-

nellabeheer. De daarvoor door de beheerder op te stellen legionella r isico  - analyses en 

legionella-beheersplannen zijn nog niet op orde. Het bestuur van het zwembad heeft ons op 

2  november j. l.  in een gesprek aangegeven dat zij ervoor zorgt dat de door de Inspectie 

genoemde problemen binnen 8 weken zullen zijn opgelost  en dat de noodzakeli jke analyse 

en beheersplan door een professioneel, daartoe gecertif iceerd bureau nu zal worden aan-

gepast zodat het aan de eisen voldoet . Zolang niet aan de door de Inspectie genoemde te-

kortkomingen wordt voldaan zal door de Inspectie telkens een zware boete aan het bestuur 

worden opgelegd, met een minimum van €  2.500,-. 
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Het Drinkwaterbesluit stelt overigens de eigenaar van een drinkwatervoorziening verant-

woordeli jk voor de r isico-analyse, het beheersplan, de uitvoering daarvan en de controles 

daarop. Ongeacht de contractuele afspraken tussen het bestuur en de gemeente beschouwt 

de inspectie de gemeente als juridisch eigenaar dus eindverantwoordelijk.  

 

Inmiddels zijn door het bestuur maatregelen genomen om de problemen op te lossen en in 

de toekomst te voorkomen. Afgelopen week zijn er wederom drinkwatermonsters genomen, 

op of rond 8 november zullen wij daarvan het resultaat vernemen. Het bestuur verwacht  dat 

de monsters geen legionella zullen aantreffen.  

 

Wij hebben het bestuur van het zwembad direct na ontvangst van de brief van de Inpectie  

laten weten met grote verontrusting daarvan kennis te hebben genomen en dat wij ons ver-

der zullen beraden over deze kwestie. Wij zullen u daarover informeren.  

 

 

 

 

 


