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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-713419012 DOS-2019-
0008131

Onderwerp

Stand van zaken legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

Advies
1 . Vast te stellen de informerende brief aan Provinciale Staten over de stand van zaken

legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de stand van zaken legionella problematiek

bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het toevoegen van een
passage over het DCMR-onderzoek, indien mogelijk.

Bijlagen
1 . Brief aan PS over de stand van zaken legionella problematiek bij
afvalwaterzuiveringsinstallaties

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 november 2019 12 november 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Na het bekend worden in 2018 van twee legionellose-uitbraken in Noord-Brabant zijn

afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) aangemerkt als bron van besmettingsgevallen en is daar

intensiever onderzoek naar gedaan. Het intensievere onderzoek heeft er toe geleid dat  het RIVM

samen met Omgevingsdienst NL (koepel omgevingsdiensten), STOWA (kenniscentrum

waterschappen) en met inbreng van alle omgevingsdiensten een onderzoek heeft uitgevoerd naar

bepaalde afvalwaterzuiveringsinstallaties waar de condities zodanig zijn dat mogelijk besmetting

kan optreden.

Uit het onderzoek komt als hoofdpunt voor onze provincie naar voren dat in Zuid-Holland bij 4

afvalzuiveringsinstallaties een verhoogd risico op de groei en verspreiding van legionella is

aangetoond. Bij één installatie moet nog een monstername plaatsvinden. DCMR Milieudienst

Rijnmond (DCMR) verzorgt dat. DCMR inforneert de provincie zodra er meer informatie is.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW: n.v.t. 

Programma 1 : Programma 1 Groen Waterrijk en Schoon, doel 1 .6, Een Gezond(er) en veilig(er)

leefmilieu

Financiële risico’s: Geen

 

Juridisch kader

Vanuit provinciezijde wordt geconstateerd dat de legionella problematiek bij

afvalwaterzuiveringsinstallaties moeilijk handhaafbaar is. In het Activiteitenbesluit is geen

normering opgenomen die de mate van legionella in een lozing bij een AWZI reguleert. Het

ministerie van IenW stelt dat in ieder geval de zorgplicht als handhavingsgrondslag kan dienen,

maar uit jurisprudentie blijkt dat zorgplicht als grondslag gebruiken zeer moeizaam is. Hierover

voeren we in Interprovinciaal Overleg-verband (IPO-verband) het gesprek met het ministerie van

IenW. Overigens werken de bedrijven in Zuid-Holland mee aan de voorzorgsmaatregelen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Legionella problematiek heeft in het BAC-MTH (Bestuurlijke Advies Commissie Milieu Toezicht en

Handhaving) van 19 september 2019 op de agenda gestaan. Via het IPO is in vervolg op het

BAC-MTH overleg van 19 september 2019 afgesproken om tegelijkertijd op

15 november 2019 door de colleges van alle provincies PS te informeren rondom de stand van

zaken legionella problematiek bij afvalwaterzuiveringsinstallaties. De Zuid-Hollandse brief van

Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten ligt nu voor.

 

3 Proces

 

Indien akkoord, dan zal de brief op 15 november 2019 aan Provinciale Staten worden verzonden.

Dit is een gecoördineerde datum via het IPO. 
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4 Participatie

 

Niet van toepassing.

 

5 Communicatiestrategie

 

De colleges van alle provincies zullen hun Staten tegelijkertijd informeren over de stand van

zaken in hun provincie. Verder vindt geen actieve communicatie plaats. Persvragen lopen via

woordvoering van de provincie (in overleg met DCMR en IPO).

 


