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Geef legionella geen kans na opheffen
coronamaatregelen

Geachte heer of mevrouw,
Medio maart 2020 heeft de rijksoverheid beperkende maatregelen genomen in
verband met de coronacrisis. Een bijzondere situatie die voor velen een
vervelende impact heeft gehad. Deze brief ontvangt u ter voorbereiding op de
mogelijkheid dat de coronamaatregelen straks geheel of gedeeltelijk worden
opgeheven. Dan is het van groot belang dat bedrijven en instellingen zijn
voorbereid op het weer in gebruik nemen van de drinkwaterinstallatie.
Deze brief is dus geen besluit over de versoepeling van de maatregelen nu.
Daarvoor moet u de berichtgeving van de rijksoverheid in de gaten houden.
Bij onvoldoende gebruik of doorstroming van drinkwater in de afgelopen periode,
is de kans groter dat het aantal legionellabacteriën in drinkwater is gegroeid. De
Inspectie Leefomgeving en Transport heeft daarom een informatieblad
legionellabeheer na coronamaatregelen gepubliceerd dat bedrijven helpt om op
een veilige manier de installatie te kunnen opstarten, als dat nodig is. Voor
bedrijven die wettelijk verplicht zijn om legionellapreventie uit te voeren, is in
het blad informatie opgenomen om het legionellabeheer zo goed mogelijk te
kunnen (blijven) uitvoeren.
Een extra risico kan zijn ontstaan als een normoverschrijding is geconstateerd
omstreeks de periode dat de coronamaatregelen van kracht werden. Als het niet
mogelijk is geweest een herbemonstering uit te voeren of brononderzoek te doen,
is het namelijk onbekend in hoeverre de normoverschrijding nog bestaat.
Het is belangrijk dat bedrijven het logboek steeds goed hebben bijgehouden en de
afwijkingen in het beheer hebben genoteerd, zoals het niet kunnen uitvoeren van
bemonsteringen. De ILT controleert in de komende periode of de risico’s zijn
geminimaliseerd door te kijken naar de manier waarop de beheersmaatregelen
zijn uitgevoerd.
Deze brief is verzonden aan de branches van de doelgroepen die verplicht zijn om
legionellapreventie uit te voeren en aan de BRL6010 adviseurs die de bedrijven en
instellingen adviseren over het legionellabeheersplan en de eventueel extra te
nemen beheersmaatregelen. U kunt de leden van uw (branche)vereniging op de
hoogte stellen van de informatie op de website van de ILT en als adviseur kunt u
uw klanten helpen ondersteunen met deze informatie.
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Heeft u vragen, dan kunt u die stellen via het contactformulier op de website
www.ilent.nl of door telefonisch contact op te nemen met de ILT via
telefoonnummer 088-489 00 00.
Hoogachtend,
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