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1

Inleiding

Dit draaiboek, ‘Legionellapreventie bij publieksevenementen’, is bedoeld voor
GGD‘en en/of andere gemeentelijke afdeling die als toezichthouder optreden bij de
uitvoering van de gemeentelijke taak: preventie van legionellose bij
publieksevenementen1 waar verwaterverneveling optreedt. In het kader van de Wet
Publieke Gezondheidszorg (WPG) dient de gemeente zich ervan te vergewissen dat
organisatoren/eigenaren van publieksevenementen (goede) legionellapreventie
uitvoeren. Voor het toezicht wordt meestal de GGD als inhouddeskundige
ingeschakeld.
Er is een grote verscheidenheid aan publieksevenementen en ook aan de
watervernevelende installaties die hier gebruikt kunnen worden. Dit kan variëren
van tijdelijke douches tot fonteinen en regengordijnen. In dit document zal aan de
hand van de verschillende soorten waterinstallaties worden aangegeven hoe
legionellapreventie kan plaatsvinden, welke handhavingmogelijkheden er zijn en hoe
de legionellapreventie op locatie kan worden beoordeeld. Tevens is in dit document
achtergrondinformatie over de regelgeving opgenomen en bronnen met aanvullende
informatie.
Voor meer informatie over legionellabacteriën en legionellose kunt u de LCI-richtlijn
Legionellose raadplegen of www.ggdgezondheidsinfo.nl.
In deze herziene versie zijn een aantal ingrijpende wijzigingen opgenomen en in een
aantal situaties is voor een andere invalshoek gekozen. Hiertoe is besloten vanwege
voortschrijdend inzicht in nieuwe regelgeving en literatuur en door
praktijkervaringen. Belangrijke wijzigingen zijn dat er veel minder nadruk wordt
gelegd op het nemen van watermonsters, er meer aandacht is voor ‘alternatieve’
beheersmethoden en dat er duidelijker wordt aangegeven wat voor
handhavingmogelijkheden er zijn voor de gemeente (GGD). Tot slot is getracht de
leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid te verhogen door ondermeer een
samenvatting in de vorm van een ‘beslisboom’ toe te voegen en
achtergrondinformatie te scheiden van stappen die doorlopen kunnen worden bij het
toezicht.
Gebruiksinstructie
In hoofdstuk 2 is een beslisboom opgenomen die gebruikt kan worden als
samenvatting om snel vast te stellen of er legionellapreventie noodzakelijk is bij het
evenement en wat voor beheersmethoden veelal gebruikt worden. Een verdere
uitwerking van deze beslisboom is te vinden in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt
per waterinstallatie besproken hoe toezicht kan plaatsvinden en wat voor advies aan
de organisator gegeven kan worden. Alvorens met behulp van hoofdstuk 5 en de
bijbehorende checklists de kwaliteit van de legionellapreventie te controleren kan de
persoon die het toezicht uitvoert bij evenementen zonodig zijn of haar kennis
opfrissen met de achtergrondinformatie in hoofdstuk 3 en 4. In hoofdstuk 3 worden
de huidige regelgeving en de handhavingmogelijkheden besproken en in hoofdstuk 4
wordt nader ingegaan op hoe legionellapreventie dient te worden uitgevoerd. Tot
slot worden in hoofdstuk 6 aan de hand van een viertal voorbeelden aangegeven
hoe toezicht bij een

1 Het betreft publieksevenementen waar krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning voor is
verleend. Publieksevenementen waarvoor krachtens de Wet op de openluchtrecreatie door het bevoegd gezag
ontheffing wordt verleend (tijdelijk kampeerterrein) worden hier ook onder verstaan.
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publieksevenement plaats kan vinden.
Nadat voldoende kennis is genomen van de hoofdstukken zijn voor de praktische
uitvoering van het toezicht in principe alleen de checklists A t/m C nodig. Hierin
wordt stapsgewijs aangegeven welke punten gecontroleerd moeten worden om te
bepalen of er voldoende legionellapreventie plaatsvindt.
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2

Wanneer is legionellapreventie tijdens publieksevenementen
noodzakelijk?

2.1

Beslisboom legionellapreventie bij publieksevenementen
Via onderstaand schema kan bepaald worden of legionellapreventie tijdens een
publieksevenement noodzakelijk is en wat voor beheersmaatregelen kunnen worden
gebruikt.

Is er waterverneveling
aanwezig (versproeien
water)?

nee

Geen legionellapreventie
noodzakelijk

ja
Zijn de vernevelpunten
onderdeel van een
bestaande
(leiding)waterinstallatie?
(bijv. douches v/e gebouw)2

ja

Valt de
(leiding)waterinstallatie
in risicocategorie 3 of 4?
(zie bijlage 1)

ja

Geen legionellapreventie
noodzakelijk (sporthal,
school, woonhuis,
kantoor, wijkcentra)

nee
Legionellapreventie is verplicht (o.a. zorginstelling, hotel,
natte koeltoren, luchtbevochtiging, zwembaden). Toezicht
door VROM-Inspectie (leidingwaterinstallaties),
Arbeidsinspectie (blootstelling werknemers: koel- en
proceswater), Provincie (zwembaden) en gemeente
(koeltorens, evenementen)

nee

Betreft het een tijdelijke
leidingwaterinstallatie die
direct op een bestaande
leidingwaterinstallatie wordt
aangesloten? (bijv. tijdelijke
douche-installatie op een
kraan van een sporthal).

Ja

Risicoanalyse, beheersplan en logboek noodzakelijk.
Beheersmaatregelen: controleerbare keerklep3 tussen
de bestaande en tijdelijke installatie en zo laat mogelijk op
elkaar aansluiten. Beheersing bij voorkeur door een
ultrafilter met UV-lamp tussen beide installaties te
plaatsen. Zo nodig tijdelijke waterinstallatie (laten) reinigen
en voor aansluiten doorspoelen met chloor (indien niet
schoon en/of droog bij aflevering). Zie hoofdstuk 5 voor
verdere uitleg toezicht.

nee
Risicoanalyse, beheersplan en logboek conform Arbo-besluit 4.87
(AI-32). Preventie meestal via chemisch beheer; o.a. bij
(binnen)fonteinen of andere waterdecoraties die vernevelen, tijdelijke
koeltorens, tentoongestelde met watergevulde whirlpools, (zwem)baden en
op watervoorraadvaten aangesloten vernevelende tappunten of apparatuur
(schepen). Zie hoofdstuk 5 voor verdere uitleg toezicht.
2 Baden, koeltorens, voorraadvaten, fonteinen en andere waterdecoraties die gevuld worden via een kraan,
brandslang of ander tappunt behoren niet tot een leidingwaterinstallatie.
3 Keerklep; ook wel terugslagklep genoemd. Een klep die wordt geplaatst in een leiding van een
(leiding)waterinstallatie om ervoor te zorgen dat water in één richting stroomt (niet terug stroomt). Hiermee
wordt zoveel mogelijk voorkomen dat mogelijk ‘vervuild’ water terugkomt in de hoofdleiding. Een keerklep houdt
geen legionellabacteriën tegen en kan daarom niet als beheersmaatregel worden gezien.
Legionellapreventie voor Publieksevenementen
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2.2

Toelichting bij de beslisboom

Legionellapreventie is alleen noodzakelijk voor publieksevenementen waar
waterverneveling optreedt door gebruik van een (leiding)waterinstallatie
die valt in risicocategorie 1 of 2, zoals vermeld in LCHV-draaiboek ‘Melding van
legionellabacteriën in water’ (zie bijlage 8.1 voor de volledige indeling van de
risicocategorieën).
Voorbeelden zijn:
tijdelijke douchecabines op festivals
binnenfonteinen
waterkunstwerken met verneveling/versproeiing
(tijdelijke) ‘natte’ koeltorens en luchtbevochtigingsapparatuur
whirlpools die in werking zijn en tentoon worden gesteld
sproei-installaties die gebruik maken van voorraadvaten bij
floratentoonstellingen
evenement gehouden in of nabij hotel waarbij gebruik gemaakt wordt van de
douches in de kamers
Legionellapreventie is niet noodzakelijk voor publieksevenementen waar
geen waterverneveling optreedt en/of gebruik gemaakt wordt van een
locatie met een bestaande leidingwaterinstallatie die valt in risicocategorie
3 en 4. Bijvoorbeeld:
(personeels)douches bij congres/beursgebouwen zoals AHOY, RAI en
Jaarbeurs
gebruik van douches in sporthal na marathon
overnachting tijdens Nijmeegse vierdaagse in sporthal, ongeacht of er
gebruik gemaakt wordt van de douches op deze locatie
Bestaande4 versus tijdelijke5 (leiding)waterinstallaties
Bij vernevelde waterinstallaties wordt in de beslisboom een onderscheid gemaakt
tussen bestaande (leiding)waterinstallaties en tijdelijke (leiding)waterinstallaties. Dit
onderscheid is gemaakt omdat voor bestaande (leiding)waterinstallaties meestal al
wetgeving of beleidsregels zijn met betrekking tot legionellapreventie en er al
toezicht plaatsvindt.

4 Bestaande (leiding)waterinstallatie: een (leiding)waterinstallatie die niet speciaal voor het publieksevenement is
aangelegd, maar behoort tot een gebouw of terrein (bijvoorbeeld collectieve leidingwaterinstallatie, koeltoren op
gebouw, vaste fontein, etc.).
5 Tijdelijke (leiding)waterinstallatie: locaties waar voor een vooraf vastgestelde periode een (leiding)waterinstallatie
wordt aangelegd en na het aflopen van de termijn weer wordt ontmanteld/verwijderd.
Legionellapreventie voor Publieksevenementen
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3

3.1

Handhavingmogelijkheden (regelgeving)

Bestaande regelgeving legionellapreventie
In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van bestaande regelgeving op
het gebied van legionellapreventie. Voor elke regelgeving wordt besproken wat voor
handhavingmogelijkheden er zijn bij publieksevenementen.

3.1.1

Waterleidingbesluit
Eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties6 die vallen onder risicocategorie 1
of 2 (zie bijlage 8.1) zijn verplicht om aan legionellapreventie te doen (in dit
document wordt in plaats van de term ‘collectieve’ vaak gesproken over ‘bestaande’
leidingwaterinstallaties om een duidelijker onderscheid te maken met ‘tijdelijke’
leidingwaterinstallaties). Regels waaraan de legionellapreventie moet voldoen zijn
opgenomen in het Waterleidingbesluit onder Hoofdstuk IIIc
(www.wetten.nl/waterleidingbesluit).
Voorbeelden van locaties waar verplicht aan legionellapreventie moet worden
gedaan zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, zwembaden, vakantieparken als ook
hotels, jachthavens en campings met douches. Deze locaties moeten een
risicoanalyse en beheersplan hebben die voldoen aan de richtlijnen zoals verwoord
in het Waterleidingbesluit. Dat betekent ondermeer dat een eigenaar van een
collectieve leidingwaterinstallatie een risicoanalyse opstelt (of laat opstellen) waar
een beschrijving van de installatie en de knelpunten is opgenomen, een beheersplan
opstelt waarin wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de
legionellagroei zoveel mogelijk te beheersen en logboekformulieren bijhoudt om aan
te geven wanneer de maatregelen zijn genomen.
De VROM-Inspectie is de toezichthouder. Het regionale Waterleidingbedrijf
controleert in opdracht van de VROM-Inspectie op de locatie of de naleving van het
Waterleidingbesluit op de juiste wijze verloopt. In hoofdstuk 4 wordt nader
toegelicht waar een risicoanalyse en beheersplan aan moet voldoen. Het is ook aan
te raden kennis te nemen van de handleiding voor het opstellen van deze
documenten: de ISSO 55.1-publicatie (www.isso.nl).
Publieksevenement die gebruik maken van tappunten (van een collectieve
leidingwaterinstallatie) op een locatie uit risicocategorie 1 of 2
Ongeacht of er een evenement plaatsvindt moet op een locatie uit risicocategorie
1 of 2 legionellapreventie plaatsvinden. Echter, indien er tijdens het evenement
geen sprake is van waterverneveling dan is verdere actie vanuit gemeente (GGD)
niet noodzakelijk. Mocht er wel waterverneveling plaatsvinden (bijvoorbeeld een
publieksevenement in of nabij een hotel waar ook gebruik wordt gemaakt van de
douches) dan kan de gemeente (GGD) aan de eigenaar van de locatie vragen of er
een risicoanalyse en beheersplan aanwezig is en een logboek wordt bijgehouden. Bij
voorkeur dient ook het logboek te worden bekeken en op de locatie vastgesteld te
worden of legionellapreventie uitgevoerd wordt. Indien er geen documenten zijn
dient contact opgenomen te worden met de VROM-Inspectie. Deze toezichthouder
kan de eigenaar opleggen dat de vereiste documenten worden gemaakt en het
logboek wordt bijgehouden. Alvorens het evenement plaats gaat vinden dient er een
risicoanalyse en beheersplan aanwezig te zijn.
6 Leidingen, fittingen en toestellen, tijdelijk, doch anders dan ten behoeve van bevoorrading, of permanent
aangesloten op het distributienet van een waterleidingbedrijf of van een collectieve watervoorziening, met behulp
waarvan leidingwater aan derden ter beschikking wordt gesteld
Legionellapreventie voor Publieksevenementen

Pagina 10 van 76

Indien de eigenaar van de locatie wel de vereiste documenten heeft is het aan te
raden contact op te nemen met de VROM-Inspectie en eventueel het regionale
Waterleidingbedrijf om na te gaan of de locatie voldoet aan het Waterleidingbesluit.
Mocht de toezichthouder deze locatie nog niet bezocht hebben, dan kan gevraagd
worden of ze de locatie voorrang kunnen geven of in ieder geval kunnen bepalen of
de risicoanalyse en het beheersplan voldoet aan het Waterleidingbesluit.
Aanvullende eisen vanuit de gemeente (GGD) zijn in dat geval niet noodzakelijk.
Mocht de VROM-Inspectie geen gehoor aan het verzoek geven, dan kan de
gemeente (GGD) zelf de controle van de documenten uitvoeren en op locatie
bekijken of legionellapreventie op de juiste wijze plaatsvindt. Eventueel kunnen deze
werkzaamheden ook aan een expert uitbesteed worden (bijvoorbeeld het regionale
Waterleidingbedrijf). In de praktijk zal deze laatste situatie echter (bijna) niet
voorkomen en kan er van uitgegaan worden dat de VROM-Inspectie erop toeziet dat
(goede) legionellapreventie op de locatie plaats gaat vinden.
Locaties met leidingwaterinstallaties die vallen in risicocategorie 3 of 4, zoals
sporthallen, scholen, kantoorgebouwen, winkelcentra en theaters, hoeven niet aan
legionellapreventie te doen. Ook niet als er een publieksevenement (al dan niet
met overnachting) plaatsvindt waarbij gebruik gemaakt wordt van de douches. Let
wel, het gaat hier alleen om douches of andere vernevelende tappunten die
onderdeel zijn van het bestaande leidingnet. Indien in of bij de locaties in
risicocategorie 3 of 4 evenementen georganiseerd worden waar een tijdelijke
leidinginstallatie wordt aangesloten op de bestaande leidingwaterinstallatie of
bijvoorbeeld een grote sproeifontein in een sporthal gevuld wordt met leidingwater
dan is legionellapreventie voor de tijdelijke leidingwaterinstallatie en de
waterdecoratie wel noodzakelijk.
Tot slot, publieksevenementen met een tijdelijke leidingwaterinstallatie staan
ook in risicocategorie 2. Deze tijdelijke leidingwaterinstallaties vallen echter buiten
het Waterleidingbesluit, ongeacht of ze direct op een tappunt van een collectief
leidingnet worden aangesloten. Er is op dit moment geen landelijke regelgeving voor
deze installaties. Handhaving kan op dit moment alleen via het opnemen van
maatregelen in een (evenement)vergunning. Voor de op te nemen maatregelen kan
men gebruik maken van VEWIN-werkblad 1.4H ‘Tijdelijke leidingwaterinstallaties’
(zie ‘Bronnen’ voor de website waar het werkblad gedownload kan worden) en het
Waterleidingbesluit. In paragraaf 3.2 ‘Evenementen waarvoor een vergunning is
aangevraagd’ wordt hier nader op in gegaan.

3.1.2

Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
In het Besluit Hygiëne en Veiligheid van Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
(Bhvbz) zijn eisen gesteld aan legionellapreventie indien er sprake is van
aërosolvorming, zoals bij whirlpools en specifieke speeltoestellen (Bhvbz; paragraaf
1a, artikelen 2a t/m 2d). Het besluit, vallende onder de Wet Hygiëne en Veiligheid
van Badinrichtingen en Zwemgelegenheden, is van toepassing bij badinrichtingen en
zwemgelegenheden die zijn ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in
oppervlaktewater en waarvan tenminste één bassin een wateroppervlakte van 2 m2
of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter.
De toezichthouder voor legionellapreventie bij (zwem)baden is de Provincie. Voor
deze baden dient een risicoanalyse en beheersplan aanwezig te zijn en een logboek
te worden bijgehouden. Tevens dienen de baden gechloreerd te zijn en de
samenstelling van het water dient periodiek gecontroleerd te worden (ook de
legionellaconcentratie wordt gemeten). Let wel, het gaat hier niet om de
leidingwaterinstallatie (douches) van het zwembad maar alleen om de baden. Voor
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de leidinginstallatie is de VROM-Inspectie de toezichthouder en geldt het
Waterleidingbesluit.
Publieksevenement bij zwemgelegenheid of badinrichting
Indien een evenement plaatsvindt in of nabij een zwembad en er gebruik gemaakt
wordt van de vernevelende baden of toestellen dan kan toezicht vanuit gemeente
(GGD) volstaan met het controleren of er een risicoanalyse aanwezig is en of een
beheersplan voor zowel baden als bestaande leidinginstallatie uitgevoerd wordt (er
wordt een logboek van de te nemen maatregelen bijgehouden). Mocht blijken dat er
geen risicoanalyse en/of beheersplan is of het beheersplan niet wordt uitgevoerd,
dan kan contact opgenomen worden met de betreffende toezichthouder (voor
zwembaden de Provincie en voor leidingwaterinstallaties de VROM-Inspectie).
Publieksevenement met tijdelijk geplaatste baden
Voor baden die tijdelijk geplaatst worden en vernevelen (denk bijvoorbeeld aan een
tentoonstelling met whirlpools of een whirlpool op een beach party, maar ook baden
waar speeltoestellen zijn geplaatst die versproeien) is moeilijker te bepalen wie de
toezichthouder is. Meestal dienen via de evenementvergunning eisen met betrekking
tot legionellapreventie opgelegd te worden. De gemeente (GGD) kan aangeven dat
de eigenaar/organisator een risicoanalyse en beheersplan voor de (zwem)baden
moet maken die voldoet aan de bepalingen opgenomen in de Bhvbz. Verder kan ook
contact gezocht worden met de verantwoordelijk ambtenaar van de Provincie om te
overleggen of nadere eisen moeten worden gesteld.
Indien er tijdens een evenement whirlpools, bubbelbaden en andere baden aanwezig
zijn, kan dit zijn omdat de producten ten toon worden gesteld of omdat men hiervan
gebruik maakt. In beide gevallen dient er aan legionellapreventie te worden gedaan,
mits de baden tijdens het evenement water vernevelen.

3.1.3

Arbo-besluit en Beleidsregel Legionella
Werkgevers dienen werknemers op de werkplek te beschermen tegen blootstelling
aan biologische agentia zoals legionellabacteriën. Mocht er een waterinstallatie zijn
binnen het bedrijf, anders dan een leidingwaterinstallatie, die waternevel kan
produceren met legionellabacteriën en de werknemer kan daar aan worden
blootgesteld op de werkplek, dan is legionellapreventie noodzakelijk volgens Arbobesluit artikel 4.87. Dit kan een ‘natte’ koeltoren7 zijn, maar ook luchtbevochtiging
of een wasstraat voor het wassen van groenten (vernevelend proceswater).
Evenals bij het Waterleidingbesluit dient er een risicoanalyse en beheersplan van
deze waterinstallaties te zijn en dient te worden bijgehouden in een logboek
wanneer de maatregelen plaats hebben gevonden. Belangrijk verschil met het
Waterleidingbesluit is dat er minder voorgeschreven regels zijn waaraan de
documenten moeten voldoen. Er zijn een aantal regels opgenomen maar de verdere
uitwerking bestaat alleen uit richtlijnen hoe legionellapreventie uitgevoerd kan
worden (zie hiervoor het Arbo-Informatieblad 32 (AI-32); Legionella; te verkrijgen
via www.sdu.nl). Voor koeltorens staan in Beleidsregel 4.87 een aantal aanvullende
bepalingen.
De toezichthouder op de naleving van het Arbo-besluit is de Arbeidsinspectie.
Toezicht op legionellapreventie is niet zoals bij de VROM-Inspectie losstaand beleid,
maar onderdeel van de controle op naleving van de Arbo-regels (RI&E). In de
praktijk wordt er daarom niet in detail naar de legionellapreventie gekeken en is er
op de locatie weinig controle op de uitvoering van legionellapreventie. Via
7 ‘natte’ koeltoren: installatie om opgewarmd water weer terug te koelen. Een koeltoren is meestal onderdeel van
een gebouwklimaatsysteem en koelt de koelmachine die bij het proces warm wordt. In een industriële omgeving
wordt een koeltoren gebruikt om bedrijfsprocessen te koelen. Een uitgebreide beschrijving van een koeltoren is
te vinden in het LCHV-document: Procedure Koeltoreninventarisatie en –registratie of in Arbo-Informatieblad 32.
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steekproeven wordt de RI&E van een aantal instellingen/bedrijven gecontroleerd,
waardoor er een grote kans is dat de Arbeidsinspectie nog niet op de hoogte is of er
legionellapreventie plaats vindt bij de evenementlocatie.
Publieksevenementen met openbaar vernevelende waterinstallaties waar (ook)
werknemers blootgesteld worden aan aërosolen die mogelijk legionellabacteriën
bevatten
Veel evenementen hebben (vrijwillige) werknemers en indien er verneveling
optreedt waarbij ze blootgesteld kunnen worden aan waternevel met
legionellabacteriën zou legionellapreventie op basis van het Arbo-besluit artikel 4.87
moeten worden uitgevoerd. In de praktijk kan het echter moeilijk te bepalen zijn of
de werknemer daadwerkelijk blootgesteld wordt aan deze waternevel. Bij de
legionellose-uitbraak in Amsterdam door een natte koeltoren heeft de
Arbeidsinspectie na onderzoek geconcludeerd dat de werknemers van het gebouw
waar de koeltoren zich bevond weinig risico liepen, maar dat het risico met name de
omgeving betrof. Het ministerie van VROM heeft daarom in het ‘Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer’ een zorgplichtartikel opgenomen waarmee
gemeenten via ‘maatwerkvoorschriften’ de eigenaar van de koeltoren
beheersmaatregelen kunnen opleggen zodat de omgeving beschermd wordt (zie
3.1.4 voor een nadere uitleg).
Vertaald naar een publieksevenement is het aannemelijk dat de Arbeidsinspectie
aangeeft dat met name de bezoekers (omgeving) risico lopen op een mogelijke
infectie met legionellabacteriën en dat de gemeente er op toe moet zien dat
legionellapreventie wordt uitgevoerd. De gemeente (GGD) kan echter wel gebruik
maken van het Arbo-Informatieblad 32; Legionella (AI-32) voor het vaststellen van
de te nemen maatregelen voor waterinstallaties als fonteinen, watervallen en andere
waterdecoraties, als ook voor koeltorens.
Bij grote evenementen met veel waterverneveling en (vrijwillige) werknemers of een
evenement in een gebouw waar een vernevelende waterinstallatie onderdeel van het
gebouw is (koeltoren of luchtbevochtiging) en/of een vaste waterdecoratie aanwezig
is (e.g. fontein in lobby), is het aan te bevelen contact op te nemen met de
Arbeidsinspectie. In overleg met de Arbeidsinspectie kan dan vastgesteld worden
wie toezicht houdt en wat voor maatregelen noodzakelijk zijn.

3.1.4

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Via het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (‘activiteitenbesluit’)
is het mogelijk voor gemeenten om ‘maatwerkvoorschriften’ op te stellen voor
legionellapreventie bij koeltorens. Zoals in paragraaf 3.1.3 aangegeven is gebleken
dat het Arbo-besluit en de Beleidsregel Legionella niet altijd van toepassing is bij
koeltorens. In sommige situaties is het risico voor werknemers aanvaardbaar, maar
is er wel een risico voor de omgeving waarin de koeltoren staat. Voor deze situaties
is het mogelijk het ‘activiteiten besluit’ te gebruiken.
Een ‘maatwerkvoorschrift’ is een beschikking waarbij het bevoegd gezag (in dit
geval de gemeente) aanvullende eisen stelt of een ontheffing waarbij het bevoegd
gezag de daarbij aangewezen bepalingen niet van toepassing verklaart, al dan niet
onder het stellen van beperkingen of voorwaarden. Dit voorschrift kan door de
gemeente zelf ingevuld worden. Aan te raden is om voor het voorschrift gebruik te
maken van AI-32 (zie ook hoofdstuk 4). Dit voorschrift kan ook voor tijdelijk
geplaatste koeltorens gebruikt worden.
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Publieksevenementen met (tijdelijke) koeltorens
Het zal niet veel voorkomen dat tijdelijke koeltorens gebruikt worden bij
publieksevenementen. Het kan voorkomen dat een evenement plaatsvindt op een
locatie waar gebruik gemaakt wordt van een koeltoren (bijvoorbeeld een groot hotel
met congrescentrum). Indien er geen risicoanalyse en beheersplan is van deze
waterinstallatie en na contact met de Arbeidsinspectie ook blijkt dat het niet valt
onder de Beleidsregel kan middels maatwerkvoorschriften de eigenaar opgelegd
worden een risicoanalyse en beheersplan te (laten) maken en beheersmaatregelen
uit te voeren (registratie via logboek). De gemeente is toezichthouder en dient te
controleren of de documenten correct zijn opgesteld en de beheersmaatregelen op
de locatie correct worden uitgevoerd.

3.1.5

3.2

Wet Publieke Gezondheid
Vanaf 15 juni 2008 treedt de Wet Publieke Gezondheid (WPG) in werking. Deze wet
vervangt ondermeer de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Met
betrekking tot legionellapreventie verandert er inhoudelijk niets. Zowel in de WCPV
als de WPG staat verwoord dat de gemeente zich ervan dient te vergewissen dat
organisatoren/eigenaren van publieksevenementen (goede) legionellapreventie
uitvoeren. In de WPG staan echter geen concrete bepalingen hoe handhavend kan
worden opgetreden indien er geen of onvoldoende preventie plaatsvindt tijdens een
publieksevenement. Alleen indien er sprake is van een acuut gezondheidsrisico
(uitbraak van legionellose) is het mogelijk handhavend op te treden op basis van de
WPG.
Een indirecte mogelijkheid die in de WPG wordt genoemd om handhavend op te
treden is bepalingen voor preventie op te nemen in de evenementvergunning. In de
volgende paragraaf wordt hier op ingegaan. Probleem is dat voor sommige
evenementlocaties doorlopende vergunningen zijn afgegeven waardoor bepalingen
voor legionellapreventie op dit moment niet kunnen worden opgenomen.

Tabel 1. Overzicht van bestaande regelgeving legionellapreventie
Voor een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden van de Toezichthouder
en het beleid kunt u het LCHV-draaiboek Melding van legionellabacteriën in water
(hoofdstuk 7) raadplegen.
Regelgeving

Waarop betrekking?

Waterleidingbeslui Alle collectieve
leidingwaterinstallaties.
t; hoofdstuk IIIc
Legionellapreventie is alleen
noodzakelijk voor locaties uit
risicocategorie 1 en 2 (onder
meer hotels, jachthavens en
campings met douches,
zwembaden, sauna’s met
categorie A-badinrichtingen en
zorginstellingen).
Badinrichtingen en
Besluit Hygiëne en
zwemgelegenheden die zijn
Veiligheid
Badinrichtingen en
ingericht voor het zwemmen of
Zwemgelegenheden; baden anders dan in
hoofdstuk 2,
oppervlaktewater en waarvan
paragraaf 1a
tenminste één bassin een
wateroppervlakte van 2 m2 of
Legionellapreventie voor Publieksevenementen

Toezichthouder
VROM-Inspectie

Provincie

Pagina 14 van 76

meer heeft en dieper is dan 0,50
meter

3.3

Arbo-besluit artikel
4.87 en Beleidsregel
4.87

Koeltorens, luchtbevochtiging Arbeidsinspectie
en andere vernevelende
(proces)waterinstallaties waar
een werknemer op zijn
werkplek mogelijk blootgesteld
kan worden aan aërosolen met
legionellabacteriën.

Besluit algemene
regels voor
inrichtingen
milieubeheer

Koeltorens
(aanvullende maatregelen via
‘maatwerkvoorschriften).

Wet Publieke
Gezondheid
(opvolger WCPV)

Gemeente
Algemeen, niet specifiek
legionella. In de WPG zelf geen
concrete bepalingen om
handhavend op te treden bij niet
of onvolledige legionellapreventie.
Wel wordt de mogelijkheid
genoemd om in de
evenementvergunning bepalingen
voor preventie op te nemen.

Gemeente

Evenementen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd
In veel gevallen dient een eigenaar/organisator van een evenement en/of locatie
waar een evenement plaats gaat vinden een vergunning aan te vragen bij de
gemeente. Meestal is de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
(GHOR) de instantie die de vergunningaanvraag behandeld inzake benodigde
geneeskundige hulpverlening. De GHOR bepaald of de (regionale) GGD betrokken
moet worden bij het opzetten en/of beoordelen van de vergunning. Het kan echter
voorkomen dat de afdeling die zich bezighoudt met legionellapreventie
(Infectieziekten, Technische Hygiënezorg, Medische Milieukunde) niet betrokken
wordt bij de aanvraag.
Mocht dit het geval zijn dan is het aan te bevelen contact op te nemen met de GHOR
of andere afdeling die verantwoordelijk is voor de behandeling van de vergunning en
in overleg met deze afdeling aan het aanvraagformulier voor het evenement de
vraag toe te voegen of gebruik gemaakt gaat worden van watervernevelende
apparatuur of tappunten (zie de volledige vraag: checklist A, bijlage 8.2). Indien de
evenementorganisator deze vraag positief beantwoordt kan de afdeling die de
evenementvergunning behandeld contact opnemen met de regionale GGD (of
gemeentelijke dienst die het toezicht op de legionellapreventie uitvoert) en kan
beoordeeld worden of toezicht op legionellapreventie noodzakelijk is.
Om handhavend te kunnen optreden indien legionellapreventie niet of
onjuist wordt uitgevoerd bij publieksevenementen is het noodzakelijk
bepalingen voor legionellapreventie op te nemen in de
evenementvergunning. In bijlage 8.5 staat per (leiding)waterinstallatie
weergegeven welke bepalingen opgenomen kunnen worden om
handhavend te kunnen optreden.
Verzoek de GHOR om de bepalingen genoemd in bijlage 8.5 standaard op te
nemen de evenementvergunning. Uiteraard zijn de bepalingen alleen van
toepassing als gebruik gemaakt wordt van vernevelende
(leiding)waterinstallaties uit risicocategorie 1 of 2.
Legionellapreventie voor Publieksevenementen
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N.B. Bij de bovenstaande informatie wordt er vanuit gegaan dat de aanvraag voor
de vergunning ruim voor aanvang van het evenement voorgelegd wordt aan de
GGD- of gemeentelijke afdeling die zich bezig houdt met legionellapreventie bij
publieksevenementen. Indien dit (nog) niet het geval is kan de volgende paragraaf
(3.4) geraadpleegd worden.
3.4

Evenementen met een doorlopende vergunning of zonder
legionellapreventiebepalingen in de evenementenvergunning
In sommige situaties is het (nog) niet mogelijk bepalingen voor legionellapreventie
op te nemen in de evenementvergunning:
bij evenementenlocaties waarvoor een doorlopende vergunning is afgegeven
(bijvoorbeeld de RAI of Jaarbeurs),
indien de vergunning al is afgegeven voordat de bepalingen opgenomen zijn,
of in een uitzonderlijk geval wanneer evenementen geen vergunning hebben
aangevraagd of hoeven aan te vragen.
Indien het evenement gebruik maakt van bestaande (leiding)waterinstallaties, is
handhaving vaak alsnog mogelijk via bestaande regelgeving voor legionellapreventie
(Waterleidingbesluit, Beleidsregel Legionella, Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer). In dat geval kan de GGD contact opnemen met de
betreffende toezichthouder en verzoeken handhavend op te treden indien er geen of
onvoldoende legionellapreventie plaatsvindt.
Voor tijdelijke (leiding)waterinstallaties die geplaatst worden bij
evenementenlocaties (tijdelijke douche-units, waterdecoraties) is niet altijd duidelijk
of er regelgeving voor legionellapreventie is. Het waterleidingbesluit is niet van
toepassing op tijdelijke douche-units, ongeacht of deze wordt aangesloten op een
bestaande leidingwaterinstallatie. Het Arbo-besluit is waarschijnlijk ook niet van
toepassing omdat bij publieksevenementen met name de omgeving risico loopt en
niet de werknemer. Het ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’ zou
uitkomst kunnen bieden, maar op dit moment is dit besluit alleen van toepassing op
natte koeltorens. Vanwege dit gat in de regelgeving is het van belang in een zo
vroeg mogelijk stadium van de vergunningaanvraag betrokken te worden zodat
bepalingen voor legionellapreventie worden opgenomen en handhaving mogelijk is.
Voor evenementen waar nog geen bepalingen voor legionellapreventie zijn
opgenomen in de vergunning en waar gebruik gemaakt wordt van tijdelijke
(leiding)waterinstallaties is handhaving niet altijd mogelijk. In deze situaties kan de
gemeente (GGD) alleen op basis van de WPG optreden. Er worden in de WPG echter
geen concrete mogelijkheden genoemd om handhavend op te treden. De gemeente
dient de organisator er in ieder geval op te wijzen dat legionellapreventie wenselijk
is en dat er een verhoogd gezondheidsrisico kan zijn op legionellose bij het niet
uitvoeren van legionellapreventie. Tevens is het aan te raden een aantekening te
maken dat er mogelijk onvoldoende legionellapreventie. Deze informatie kan nuttig
zijn bij een eventuele bronopsporing.
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3.5

Verantwoordelijkheden organisator (eigenaar) evenement(locatie) en
leverancier (leiding)waterinstallatie
Uit gesprekken met GGD’en is gebleken dat er onduidelijkheid kan zijn over de
verantwoordelijkheden/taken van de leverancier van een tijdelijke
(leiding)waterinstallatie en de eigenaar/organisator van een evenement. In deze
paragraaf een korte toelichting over deze verantwoordelijkheden.
Organisator
De organisator (of eigenaar) van het evenement of evenementlocatie is
eindverantwoordelijk en daarmee ook voor de legionellapreventie (of er moet een
overeenkomst zijn waarin de verantwoordelijkheid op een andere wijze is
vastgelegd). De organisator dient een risicoanalyse en beheersplan op te (laten)
stellen en er op toe te zien dat legionellapreventie op de juiste wijze plaats vindt. De
organisator moet er tevens op toezien dat de geleverde waterinstallatie op de juiste
wijze wordt gebruikt.
Leverancier waterinstallatie
De leverancier van de waterinstallatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
te verhuren of te leveren product (hardware; de waterinstallatie) en indien de
verhuurder de waterinstallatie zelf installeert ook voor de installatie. Als de
waterinstallatie gebreken vertoond of niet schoon of droog (indien mogelijk) is bij
aflevering, hoort de leverancier er voor te zorgen dat deze zaken worden verholpen.
Indien voor een waterinstallatie keurmerken nodig zijn, bijvoorbeeld KIWArichtlijnen (BRL), dan dient de leverancier deze te kunnen tonen. De installateur kan
ook verantwoordelijk gehouden worden voor het verkeerd installeren van de
waterinstallatie. Zo dient een tijdelijke leidingwaterinstallatie volgens Waterwerkblad 1.4H te worden aangesloten (zie ‘Bronnen’, hoofdstuk Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden., voor verwijzing naar dit werkblad).
De leverancier (en/of installateur) kan echter niet verantwoordelijk gehouden
worden voor het (verkeerd) gebruik van de waterinstallatie. De leverancier van de
waterinstallatie is in de regel ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het
water dat door de waterinstallatie stroomt. Uitzondering is als de leverancier ook het
water levert (het Waterleidingbedrijf of via bijvoorbeeld een al gevulde
voorraadtank).
Van de leverancier en/of installateur kan wel verlangd worden dat hij of zij minimaal
een overzicht geeft van de geïnstalleerde waterinstallatie zodat een risicoanalyse
kan worden opgesteld. Bij voorkeur is de leverancier en/of installateur wel
betrokken bij het opstellen van de risicoanalyse. Daarnaast dient de leverancier
schriftelijk aan te geven hoe de waterinstallatie goed onderhouden kan worden en
welke reinigingsmiddelen niet gebruikt kunnen worden, dit om te voorkomen dat
door verkeerd onderhoud/beheersing de waterinstallatie beschadigd wordt (door
gebruik van verkeerde chemicaliën).
Bij voorkeur is de leverancier van de tijdelijke leidinginstallatie ook betrokken bij het
opstellen van het beheersplan. Indien de leverancier het onderhoud/reiniging van de
tijdelijke installatie verzorgt ten tijde van de verhuur, is het aan te bevelen dat zij
ook eventuele beheersmaatregelen uitvoeren. De huurder (organisator) van de
waterinstallatie blijft echter eindverantwoordelijk voor de legionellapreventie
(zorgplicht ten opzichte van de gebruikers, ofwel de bezoekers van het evenement),
behalve als er in een (onderhouds-) overeenkomst andere afspraken over
verantwoordelijkheden zijn gemaakt.
Ter illustratie: een leverancier van mobiele douche-units met daarbij een tijdelijke
leidingwaterinstallatie (slangen) installeert deze en verbindt ze met een bestaande
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leidingwaterinstallatie (buitenkraan van een sporthal). De installatie is geheel
volgens het Water-werkblad 1.4H uitgevoerd en de installatie was schoon en droog
bij aflevering; ofwel de ‘hardware’ is correct. Het is dan vervolgens aan de
organisator/eigenaar om er op toe te zien dat de installatie voor de gehuurde
periode correct wordt gebruikt en dat voorkomen wordt dat er legionellagroei kan
plaatsvinden. De eigenaar is verantwoordelijk voor het opstellen van een
risicoanalyse en beheersplan en de uitvoering daarvan. Eventueel kan met de
verhuurder/leverancier een onderhoudscontract afgesloten worden waarbij ook
legionellapreventie onderdeel is.
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4

Legionellapreventie bij publieksevenementen

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe via beheersmaatregelen de groei van
legionellabacteriën zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast wordt
aangegeven waar een risicoanalyse en beheersplan aan moet voldoen en waar bij
controle van deze documenten op moet worden gelet. Het hoofdstuk begint met een
paragraaf over perceptie van het gezondheidsrisico ten opzichte van legionellose, in
hoeverre preventie legionellose kan voorkomen en de rol van watermonsters bij
legionellapreventie. Deze eerste paragraaf is bedoeld als onderbouwing van de in dit
document gekozen werkwijze en beleid.
4.1

Legionellapreventie in Nederland
Sinds 2001 is er regelgeving voor legionellapreventie bij leidingwaterinstallaties,
inmiddels is er ook een aantal jaren regelgeving voor legionellapreventie bij
zwembaden en voor waterinstallaties waar werknemers aan blootgesteld kunnen
worden zoals koeltorens en proceswater. Doel van deze regelgeving is om het aantal
patiënten met legionellose te verminderen. Tot op heden is echter geen sprake van
daling van het aantal legionellosepatiënten (RIVM-rapport; Evaluatie
legionellapreventie waterleidingwet). Tussen 2000 en 2005 is het aantal registraties
van mensen met legionellose toegenomen van 172 naar 280 per jaar. In 2006 zijn
er 455 legionellosepatiënten geregistreerd (jaar van de uitbraak in Amsterdam) en
in 2007 waren dat er 322 (Infectieziekten bulletin 2008;19(1)). Hiervan heeft
ongeveer de helft de infectie opgelopen in het buitenland en ongeveer 8% van de
legionellosepatiënten overlijdt. Aangenomen wordt dat er sprake is van een
onderrapportage en dat ongeveer 800 mensen per jaar een legionella-infectie heeft.
Uit zowel onderzoek als in de praktijk is meerdere malen aangetoond dat het vinden
van grote aantallen legionellabacteriën in een (leiding)waterinstallatie, ook als het
Legionella pneumophila serotype 1 betreft, niet betekent dat mensen legionellose
krijgen. Regelmatig worden legionellabacteriën in leiding- en proceswater gevonden,
de bacterie is immers commensaal in water aanwezig, toch krijgen mensen maar
zelden een legionella-infectie. Het is tot op heden nog niet geheel duidelijk waarom
sommige personen ziek worden en verreweg het merendeel van de mensen niet ziek
wordt.
Uit verschillende onderzoeken maar ook uit talloze praktijkvoorbeelden blijkt dat
legionellabeheersing erg moeilijk is uit te voeren, zeker als mensen preventie
interpreteren als legionella-eradicatie8. Legionellabacteriën zijn commensaal
aanwezig in oppervlaktewater (meren, sloten etc.) en in leiding- of proceswater
hebben ze het nog meer naar hun zin omdat ze veel minder competitie hebben van
andere micro-organismen. Daarnaast kunnen de bacteriën zich ‘verschuilen’ en
vermeerderen in amoeben en gebleken is dat ze hierdoor kunnen overleven bij een
thermische spoeling of chloorspoeling. Dit is mogelijk doordat de amoeben met
legionellabacteriën zich bevinden in een ‘biofilm’ die gevormd wordt in de buizen van
een leidingwaterinstallatie of op het oppervlak van een andere waterinstallaties zoals
het bassin of buizen van een koeltoren.
Het blijkt zeer lastig deze biofilm, dus ook legionellabacteriën, te verwijderen.
Gebleken is dat een continue chloordosering en met name thermische
spoelingen,vaak niet de hele biofilm verwijdert, waardoor de legionellabacteriën nog
in het watersysteem zitten. Het is een constante strijd die consequent uitgevoerd

8 Het uitroeien of verdrijven van een besmettelijke ziekte.
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moet worden via beheersmaatregelen en waarvan nog onduidelijk is of het aantal
mensen met legionellose significant zal verminderen.
Het is echter noodzakelijk uitbraken zoals met de koeltoren in Amsterdam proberen
te voorkomen en de overheid heeft hiervoor regelgeving voor legionellapreventie
opgesteld. Het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) heeft in juli 2002
geadviseerd een risicocategorie-indeling te gebruiken met locaties waar
legionellabeheersing zo goed mogelijk moet plaats vinden (zie bijlage 8.1; hieronder
vallen ook Publieksevenementen). Voor de overige locaties, zoals sporthallen,
scholen, kantoren et cetera, is legionellapreventie niet noodzakelijk omdat het
gezondheidsrisico nihil is en met preventie geen gezondheidswinst te behalen is (zie
voor een verdere toelichting en literatuurverwijzingen LCHV-draaiboek Melding van
legionellabacteriën in water).
Beheersing van de groei van legionellabacteriën kan op verschillende manieren. In
eerste instantie was beheersing met name geënt op thermisch beheer (regelmatige
spoelingen en temperatuurcontrole). De afgelopen jaren zijn er steeds meer
‘alternatieve’ beheersmethoden bijgekomen zoals UV/filtersystemen,
chloordoseringen, koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie. In hoofdstuk 4.3
wordt hier nader op ingegaan.
Watermonsters
Het nemen van watermonsters en het laten analyseren op legionellabacteriën wordt
vaak ten onrechte gezien als een beheersmaatregel. Het is een instrument waarmee
je een indicatie krijgt wat de samenstelling van het water is. De uitslag van de
analyse kan aanleiding zijn om de beheersmaatregelen aan te passen of aan te
scherpen. De uitslag, ongeacht het aantal, zegt echter niet direct iets over het
gezondheidsrisico. Daarnaast betekend een negatieve uitslag niet dat er geen
legionellabacteriën in het water zitten.
Het nemen van watermonsters is een momentopname. Bij bestaande
leidingwaterinstallaties vindt de monstername elk kwartaal of half jaar plaats door
water te tappen (meestal een halve liter) bij een paar tappunten (kranen/douches).
De legionellabacterie kan al jaren of maanden aanwezig zijn in de biofilm op de
wanden van leidingen. Deze biofilm kan soms loslaten en terechtkomen in het
watermonster (of niet). Hierdoor kan een groot verschil in aantallen
legionellabacteriën gevonden worden. Uit de literatuur blijkt ook dat sommige
kweekmethoden voor leidingwater en met name bij proces- of koelwater minder
gevoelig zijn om legionellabacteriën te onderscheiden vanwege de ‘vervuiling’ door
andere micro-organismen. Verder blijkt dat laboratoria niet allemaal precies
hetzelfde werken, waardoor uit dezelfde fles water verschillende hoeveelheden
legionella gevonden kunnen worden.
Vanwege deze onzekerheden moet er zeer zorgvuldig met het nemen van
watermonsters worden omgegaan en met de interpretatie van de uitslag. Vooral
omdat bij de gebruiker van het water onrust kan ontstaan indien er
legionellabacteriën gevonden worden. Een negatieve analyse kan ook nadelige
gevolgen hebben omdat men mogelijk de legionellabeheersing minder goed gaat
uitvoeren.
Voor (leiding)waterinstallaties waar legionellapreventie noodzakelijk is, maakt het
eigenlijk niet veel uit of er wel of geen legionellabacteriën worden gevonden.
Hoofdzaak is om op een zo goed mogelijke wijze beheersing uit te voeren bij deze
locaties; monstername dient daarbij gezien te worden als één van de
monitoringsinstrumenten. Het is zeker niet wenselijk watermonsters van sporthallen
en andere risicocategorie 3 en 4-locaties te nemen, ongeacht of daar een tijdelijke
leidingwaterinstallatie op wordt aangesloten. Er is geen legionellapreventie bij deze
locaties noodzakelijk en het is daarom ook niet wenselijk één van de
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monitoringsinstrumenten van het beheersplan te gebruiken. Daarnaast is de kans op
legionellose bij deze locatie zeer klein en is het (bijna) onmogelijk en ook niet
wenselijk vlak voor een evenement deze leidingwaterinstallaties te ontdoen van de
biofilm.
Voor publieksevenementen waar waterverneveling plaatsvindt en gebruik gemaakt
wordt van (leiding)waterinstallaties uit risicocategorie 1 en 2 is het aan te raden er
van uit te gaan dat het te gebruiken water legionellabacteriën bevat. Het is daarom
noodzakelijk dat er beheersmaatregelen worden uitgevoerd die er voor zorgen dat
er zo min mogelijk bacteriën in de aan te sluiten of te vullen waterinstallatie komen,
of in ieder geval zo min mogelijk legionellabacteriën verneveld worden.
Voor tijdelijke leidinginstallaties is het aan te raden de installatie zo laat mogelijk
aan te sluiten op het bestaande leidingnet. Ook dient tussen beide installaties een
controleerbare keerklep geplaatst te worden en is het aan te raden een ultrafilter en
UV-lamp te plaatsen direct na de keerklep. Daarnaast is het van belang dat
gecontroleerd wordt dat de aan te sluiten tijdelijke leidinginstallatie zo schoon en
droog als mogelijk is (liefst nieuwe slangen/leidingen gebruiken).
Voor waterdecoraties zoals fonteinen is een dergelijke opstelling ook mogelijk maar
vaak is chemisch beheer te prefereren omdat het water mogelijk te vuil is voor een
UV/filtersysteem. In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op de verschillende
beheersmethoden.
Vanwege de onvolkomenheden van de kweekmethode, de gevolgen die zowel een
positief als negatief resultaat hebben en omdat voor goed uitvoeren van
legionellapreventie watermonsters niet perse noodzakelijk zijn, zal in dit document
afgeraden worden watermonsters vooraf en/of tijdens een evenement te (laten)
nemen. Voor een tijdelijk geplaatste koeltoren, grote ‘indoor’ waterdecoraties of
luchtbevochtigingsysteem die langer dan 7 dagen in gebruik zijn, is het nemen van
watermonsters wel aan te raden. Deze waterinstallaties kunnen ideale groeiomstandigheden hebben voor de legionellabacterie, produceren veel fijne waternevel
in het openbaar en beheersing is vaak moeilijk uitvoerbaar. Het nemen van
watermonsters is dan noodzakelijk als extra monitoringsinstrument en de uitslag
kan mogelijk leiden tot aanpassing van de biocidetoevoeging.
Voor meer achtergrondinformatie en literatuurverwijzingen over dit onderwerp kunt
u het artikel ‘Zin en onzin van het aantonen van Legionella in
leidingwaterinstallaties’ lezen. Te vinden op:
http://www.ggd.rotterdam.nl/Rotterdam/Openbaar/Diensten/GGD/Pdf/M%20en%20
H/2002-09-18_reactie_G4_bijlage_3%5B1%5D.pdf. Daarnaast kunt u ook de
website van het BEL-project raadplegen, te vinden op www.belproject.nl, met
onderzoeksresultaten over het vinden van legionellabacteriën in het milieu versus
legionellose-patiënten (brononderzoek).
4.2

Risicoanalyse, beheersplan en logboek
Indien een publieksevenement van een waterinstallatie gebruik maakt waarvoor
legionellapreventie noodzakelijk is, dan moet voor deze waterinstallatie een
risicoanalyse en beheersplan opgesteld worden en een logboek worden bijgehouden.
De eigenaar/organisator kan hiervoor gebruik maken van de handleiding ISSO 55.1
voor leidingwaterinstallaties en van Arbo-Informatieblad 32 (AI-32 Legionella) voor
alle overige waterinstallaties. Het kan zijn dat sommige waterinstallaties niet
genoemd worden in AI-32 (bijvoorbeeld fonteinen), maar dit document kan ook voor
deze installaties als leidraad gebruikt worden voor het opstellen van een
risicoanalyse en beheersplan. Voor sommige, meestal kleine, waterinstallaties is een
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risicoanalyse en beheersplan door de organisator zelf op te stellen. Voor de wat
complexere (leiding-) waterinstallaties, zeker als gekozen wordt voor (elektro-)
chemisch beheer, is deskundigheid vereist. Het document hoeft niet allerlei
achtergrondinformatie te bevatten en kan bondig geschreven zijn; zolang voor de
mensen die de preventie uitvoeren of monitoren en de toezichthouder maar duidelijk
is wat er gedaan moet worden.
Hieronder volgt een kort overzicht van de punten die in een risicoanalyse en
beheersplan beschreven moeten staan, ongeacht wat voor (leiding-) waterinstallatie
het betreft. Afhankelijk van de deskundigheid kan de GGD de risicoanalyse en het
beheersplan zelf beoordelen of laten beoordelen door een deskundige (bijvoorbeeld
het regionale Waterleidingbedrijf). Indien het een (leiding)waterinstallatie betreft
waar al toezicht op legionellapreventie is, kan volstaan worden door contact op te
nemen met de toezichthouder en het verkrijgen van een verklaring dat de
risicoanalyse en beheersplan voldoet aan de bestaande regelgeving.

4.2.1

Risicoanalyse
In een risicoanalyse dienen in ieder geval de volgende zaken beschreven te staan:
contactgegevens eigenaar en adresgegevens locatie
beschrijving van de gehele waterinstallatie met tekening of schema
periode in gebruik
beschrijving hoe vaak de waterinstallatie gebruikt wordt (verbruikfrequentie)
beschrijving knelpunten of risicofactoren van de waterinstallatie en acties om
knelpunten te verwijderen
samenvatting van te nemen (beheers)maatregelen om groei van
legionellabacteriën zoveel mogelijk te voorkomen
Factoren die de vermeerdering van legionellabacteriën in het watersysteem
bevorderen zijn:
 Een langdurige verblijftemperatuur tussen de 20 en 50 °C. Met name tussen 25
en 40 °C kunnen legionellabacteriën zich vermenigvuldigen tot hoge
concentraties.
 Stilstaand water en een lange verblijftijd9.



De aanwezigheid van eencellige organismen waarin legionella kan parasiteren
zoals amoeben.
Aanwezigheid bioflim; een biofilm fungeert als voedingsbron en bescherming voor
legionellabacteriën. De vorming van een biofilm wordt enigermate beïnvloed door
de aanwezigheid van voedingsstoffen in het water en het materiaal van het
leidingnet. Een belangrijkere oorzaak voor de vorming van een biofilm is de
aanwezigheid van plaatsen waar de waterdoorstroming stagneert (door dode
einden of onvoldoende gebruik) en een temperatuur tussen de 20 °C en 50 °C.

Factoren die de groei beperken of stoppen zijn:
 Watertemperaturen onder 20 °C. Hierbij treedt geen groei op, maar ook geen
afsterving;
 Watertemperaturen boven 50 °C. Hierboven treedt geen groei maar langzame
afsterving op;
 Watertemperaturen boven 60 °C. Hierboven treedt geen groei maar snelle
afsterving op (sommige bacteriën kunnen echter overleven in de biofilm en in
amoeben);
 Doorstroming en korte verblijftijd, dit is echter onvoldoende om eenmaal
gevormde biofilm te verwijderen.
9 Verblijftijd: tijdsperiode waarin het water in de (leiding)waterinstallatie verblijft. Dit kan onbeperkt zijn (stilstand),
lang of kort. Wat als lange of korte verblijftijd wordt gezien verschilt per (leiding)waterinstallatie en
(omgevings)temperatuur.
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De risicoanalyse wordt bijvoorkeur gemaakt tijdens de planvorming van het
evenement. Bijvoorbeeld: indien besloten wordt een douche-unit te plaatsen met
een tijdelijke leidinginstallatie is het aan te raden dat de eigenaar/organisator
meteen ook een hiervoor risicoanalyse maakt. Hiermee kan ook bepaald worden of
alle tappunten nodig zijn en waar op moet worden gelet bij de aanleg.
Bij gebruik van gehuurde waterinstallaties (bijvoorbeeld mobiele douche-units) dient
de eigenaar/organisator er op toe te zien dat degelijk materiaal geleverd wordt.
Indien de geleverde installatie niet schoon is of droog, is dat een knelpunt. Aan de
leverancier kan verzocht worden de installatie schoon en droog te leveren. Bij
voorkeur wordt in samenwerking met de leverancier de risicoanalyse opgesteld. De
leverancier dient in ieder geval een beschrijving van het systeem te leveren en aan
te geven hoe goed onderhoud moet plaatsvinden (welke beheersmethoden zijn
geschikt). Zoals in paragraaf 3.5 aangegeven is de leverancier niet verantwoordelijk
voor het gebruik van de installatie en meestal ook niet voor het water dat door de
installatie stroomt. Het (uitvoeren van het) beheersplan is de verantwoording van de
eigenaar/organisator. Uitzondering is als er een onderhoudscontract is afgesloten
met de leverancier waarbij is afgesproken dat legionellapreventie wordt uitgevoerd
door de leverancier.

4.2.2

Beheersplan
In een beheersplan dienen in ieder geval de volgende zaken beschreven te staan
(beheersplan kan in één document met risicoanalyse zijn gevoegd):
contactgegevens eigenaar, adresgegevens locatie, weergeven wie
verantwoordelijk is voor het beheer van de waterinstallatie en met wie
contact op moet worden genomen bij ‘calamiteiten’;
conclusie van de risicoanalyse: samenvatting van te nemen
(beheers)maatregelen om groei van legionellabacteriën zoveel mogelijk te
voorkomen;
Opsomming van de te nemen beheersmaatregelen. Bij een thermisch
beheersplan houdt dat in: hoe en wanneer de temperatuur controleren, hoe
en wanneer er gespoeld moet worden, hoe en wanneer er thermisch
gedesinfecteerd moet worden, wat er gedaan moet worden bij afwijkingen.
Voor ‘alternatieve’ methoden dient er aangegeven te worden hoe en wanneer
er monitoring van het beheerssysteem plaats moet vinden (en door wie) en
wat voor acties noodzakelijk zijn bij afwijkingen. Vaak zal thermisch beheer
niet mogelijk zijn en is een ‘alternatieve’ beheersmethode nodig (zie 4.3);
Tijdelijke (leiding-) waterinstallaties; zo laat als logistiek mogelijk de
installatie aansluiten op het bestaande leidingnet of voorraadtank, indien
mogelijk een uur of minuten voor aanvang evenement (daarna zorgen voor
dagelijkse doorstroming);
Indien een waterinstallatie aangesloten wordt op het bestaande leidingnet:
aansluiting voorzien van een goedgekeurde keerklep (zie VEWIN-werkblad
1.4H);
In het beheersplan dient ook een ‘wat als’-plan opgenomen te zijn. Indien er
watermonsters worden genomen: ‘wat te doen bij het vinden van legionella’.
Maar ook indien beheersmaatregelen niet goed functioneren: ‘wat te doen bij
niet goed functioneren beheerssysteem’.
Voor leidingwaterinstallaties die vallen onder het Waterleidingbesluit IIIC (locaties in
risicocategorie 1 en 2) gelden nog aanvullende maatregelen zoals het nemen van
watermonsters.
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Voor de waterinstallaties waarvoor aanvullende regelgeving geldt is ook een
toezichthouder en vindt, als het goed is, al legionellapreventie plaats. Mocht dit niet
zo zijn, dan kan contact gezocht worden met de betreffende toezichthouder.

4.2.3

Logboek
Met behulp van een logboek wordt bijgehouden wanneer de beheersmaatregelen
plaatsvinden en wie de maatregelen en controles heeft uitgevoerd. De
eigenaar/organisator is eindverantwoordelijk voor dit logboek, ongeacht of dit is
uitbesteed aan derden (behalve als hier afspraken over zijn gemaakt in een
contract).
Bij controle op locatie dient de GGD (of vertegenwoordiger van de GGD) dit logboek
te bekijken en na te gaan wanneer de maatregelen zijn genomen. Daarnaast is het
noodzakelijk de waterinstallatie te bekijken en te onderzoeken op eventuele
onvolkomenheden.
Voorbeelden van beheersmaatregelen die in een logboek kunnen worden vastgelegd
(afhankelijk van gekozen beheersmethode):

Het spoelen van de tappunten die niet frequent worden gebruikt (datum
spoelen; tappunten moeten dagelijks gebruikt worden);

Het verwijderen van sediment (datum)

Controleren filter/UV-systeem (datum en wel/geen calamiteiten);

Controleren chloor-toevoeging (vermelding concentratie en datum)

Controleren biocide-toevoeging (vermelden concentratie en datum)

Onderhoudswerkzaamheden (ook eventuele wijzigingen van de installatie);
Zie checklist C, bijlage 8.4, voor een volledige lijst

4.3

('Alternatieve') Beheersmethoden
In hoofdstuk IIIC van het Waterleidingbesluit en de ISSO 55.1 publicatie
(handleiding voor opstellen risicoanalyse en beheersplan van collectieve
leidingwaterinstallaties) wordt met name gesproken over legionellabeheersing via de
‘thermische beheersmethode’. Thermisch beheer houdt in het kort in: houd warm
water warm (> 60°C) en koud water koud (< 20°C ) en zorg voor voldoende
doorstroming van het water waardoor de legionellabacterie weinig kans heeft om te
groeien. Getracht wordt de concentratie van legionellabacteriën laag te houden
middels periodieke (meestal wekelijkse) temperatuurcontroles en spoelingen.
In de praktijk is echter gebleken dat deze methode niet altijd werkt bij
leidingwaterinstallaties. Een nadeel van deze methode is dat de biofilm al aanwezig
is in de leidingen en dat het bijna niet mogelijk is, met name in koudwaterleidingen,
om de biofilm weg te krijgen. Een locatie kan hierdoor een goed beheersplan hebben
en alles goed uitvoeren maar toch legionellabacteriën aantreffen. Een ander nadeel
van deze methode is dat er verhoudingsgewijs veel handelingen moeten worden
verricht. Vaak moet een groot aantal tappunten wekelijks gespoeld worden en
sommige koudwatertappunten die (af en toe) boven de 25°C komen, dienen zelfs
dagelijks gespoeld te worden. Uit de praktijk is gebleken dat naleving van deze
maatregelen niet altijd (voldoende) plaatsvindt. Tot slot hebben de vele spoelingen
ook effect op het milieu vanwege het verbruik van grote hoeveelheid water.
Al ten tijde van de ‘Tijdelijke regeling’ (voorloper Waterleidingbesluit) waren er
zogenaamde ‘alternatieve’ beheersmaatregelen. Destijds stonden veel van deze
technieken nog in de kinderschoenen. Inmiddels is er al meer ervaring opgedaan
met deze beheersmethoden en zijn er verschillende varianten. Voorbeelden van
‘alternatieve’ beheersmethoden zijn: ultrafiltratie, UV-desinfectie, dosering met een
chloorverbinding, anodische oxidatie en koper/zilver-ionisatie.
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Elk van deze beheersmethoden heeft echter ook weer nadelen en sommige
methoden mogen ook niet zomaar worden toegepast omdat er stoffen worden
toegevoegd aan het leidingwater. Veel van deze methoden claimen 99,99%
bescherming tegen legionella, maar de vraag is of dit gegarandeerd kan worden bij
een bestaande installatie waar al sprake is van biofilmvorming.
Desalniettemin kan voor veel evenementen met tijdelijke (leiding)waterinstallaties
een ‘alternatieve’ beheersmethode mogelijk een betere ‘bescherming’ bieden tegen
legionella en ook efficiënter zijn dan thermisch beheer. Hieronder volgt een korte
beschrijving van de meest voorkomende beheersmethoden. In paragraaf 4.4 worden
aanbevelingen gegeven voor beheersmethoden die geschikt kunnen zijn bij
publieksevenementen.
Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van het RIVM-rapport ‘Evaluatie
legionellapreventie Waterleidingwet’, de handleiding ISSO 55.1, de
‘Legionellavraagbaak’ en de KIWA-rapporten ‘Kritische aspecten van alternatieve
technieken voor Legionella-preventie’ (KWR 03.039, juni 2003) en ‘Evaluatie van
praktijktesten met alternatieve technieken voor legionellapreventie’ (KWR 05.066,
mei 2006).

4.3.1

Thermisch beheer
Thermisch beheer duidt op het thermisch beheersconcept, het zo koel mogelijk
houden van koud water (< 20 - 25°C) en het zo warm mogelijk houden van warm
water (> 60°C), bijvoorbeeld door voldoende afstand tussen warm- en
koudwaterleidingen aan te houden en het vermijden van koudwaterleidingen in
ruimten waarin de temperatuur hoger is dan 25°C. Knelpunten voor legionellagroei
zoals mengleidingen worden middels thermische desinfectie beheerst. Deze
desinfectie wordt ook gebruikt bij een verhoogde concentratie legionella. De
betreffende leiding wordt dan gedurende 20 minuten bij 60°C (of 10 minuten bij 65
en 5 minuten bij 70°C) doorgespoeld.
In het thermisch beheersplan dienen instructies opgenomen te zijn wanneer er
gespoeld moet worden, hoe dat uitgevoerd moet worden en door wie. De spoeltijd
hangt af van het leidingwatersysteem en eventuele knelpunten die worden
gevonden tijdens temperatuurmetingen of naar voren zijn gekomen in de
risicoanalyse.
Voordelen thermisch beheer:;

Geen toevoeging van (chemische) stoffen aan het water

In principe uit te voeren door (werknemers van) de eigenaar/beheerder van de
leidingwaterinstallatie (geen deskundigheid vereist voor uitvoering
beheersmaatregelen);

Geen aanschaf (dure) apparatuur (behalve thermometers).
Nadelen thermisch beheer:

Met name koud water is moeilijk te beheersen omdat thermische desinfectie
niet of moeilijk uitvoerbaar is;

Spoelen verwijdert niet de biofilm, het vertraagt alleen de groei bij goede
uitvoering (thermische desinfectie verwijdert mogelijk niet de hele biofilm).
Hierdoor kan ondanks perfect uitvoeren beheersmaatregelen nog steeds
legionella aanwezig zijn;

Dient consequent en op de juiste wijze te worden uitgevoerd (veel monitoring
en spoelingen);

Beheersplan dient duidelijke en volledige instructies te bevatten die begrijpelijk
zijn voor degenen die de maatregelen uitvoeren of zijn of haar (tijdelijke)
vervanger!
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4.3.2

Er moeten relatief veel handelingen verricht worden door uitvoerders van de
beheersmaatregelen waardoor eerder fouten of afwijkingen in beheer kunnen
komen;
Milieubelastend vanwege spoelprogramma’s (en kosten door vele spoelingen);
Meestal ongeschikt voor niet-leidingwaterinstallaties.

Fysisch beheer
Ultrafiltratie
Ultrafiltratie is een fysische techniek waarbij water onder druk door een microporeus
membraanfilter wordt geperst. Op die manier worden niet opgeloste bestanddelen
zoals zwevende stof en bacteriën uit het water gefilterd. Een ultrafiltratiefilter op het
binnenkomende koude water kan legionella verwijderen. Daarnaast zal door
verwijdering van onopgeloste stoffen de sedimentvorming en biofilmvorming in het
distributienet afnemen. Deze methode heeft een lokaal effect en geen restwerking
op de rest van de installatie. Passage van slechts één bacterie door het membraan
of een besmetting vanaf een tappunt kan toch groei van Legionella in de installatie
tot gevolg hebben. Ultrafiltratie heeft een positief effect op de snelheid van
herbesmetting omdat er minder sediment en biofilm in de leidingen aanwezig is.
Overigens vereisen de membranen een periodieke reiniging met chemicaliën
(frequentie reiniging afhankelijk van systeem en watersamenstelling; leverancier
geeft een reinigingsadvies). Hierbij moet worden voorkomen dat deze middelen in
het systeem terecht kunnen komen.
UV-desinfectie
Bij UV-desinfectie wordt water bestraald door UV-licht met een golflengte van 254
nm. Dit licht veroorzaakt een wijziging in de DNA-stuctuur van een micro-organisme
waardoor deze zich niet meer kan vermenigvuldigen en afsterft. Afdoding van
legionella gebeurt alleen in het langs de lamp stromende water, en dus niet in de
biofilm in de achtergelegen installatie. Legionellabacteriën die zich in vaste
stofdeeltjes bevinden of in amoeben kunnen tegen het UV-licht worden
afgeschermd. Daarom is vooraf ultrafiltratie gewenst om deeltjes en amoeben te
desintegreren. De methode heeft een lokale werking ter plaatse van de lamp. Groei
van legionella in de rest van de installatie blijft dus mogelijk. Een continue en
gelijkmatige stroming van het water is gewenst voor een goede procesbeheersing en
om frequent aan- en uitschakelen van de lampen te voorkomen, hetgeen leidt tot
een korte levensduur. Verder is goed onderhoud en beheer noodzakelijk omdat
bijvoorbeeld vervuiling van de kwartsbuis om de lamp kan leiden tot een geleidelijke
afname van de UV-dosis.
Pasteurisatie
Pasteurisatie wordt veel toegepast voor de warmwatervoorziening. De werking van
de techniek berust op een hittebehandeling van al het koude drinkwater dat aan het
warmwatersysteem wordt toegevoerd. Door deze hittebehandeling waarbij het water
in een voorraadvat tot 70 °C wordt verwarmd, worden bij voldoende lange
verblijftijd alle legionellabacteriën gedood. Vervolgens wordt het hete water via een
warmtewisselaar teruggekoeld tot gebruikerstemperatuur (40 °C ) waarbij het
koude voedingswater alvast wordt voorverwarmd. De beperking van deze techniek
ligt in het feit dat er alleen sprake is van een plaatselijke thermische desinfectie. Het
leidingsysteem en de biofilm in het leidingsysteem worden niet thermisch
gedesinfecteerd. Een bacterie die de pasteurisator passeert, kan dan ook in de rest
van het systeem voor een besmetting zorgen. Omdat bij de tappunten het warme
water in contact komt met het koude water kan ook vanuit dit punt het
warmwatersysteem met Legionella worden besmet. Deze techniek moet dan ook
worden aangevuld met middelen ter bestrijding van de biofilm, bijvoorbeeld een
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periodieke thermische desinfectie van het hele systeem. Toepassing van de techniek
kan leiden tot hogere energiekosten en het optreden van scaling (kalkafzetting). De
effecten op de waterkwaliteit zijn verder zeer gering.
Voordelen fysisch beheer:

Er worden geen (chemische) stoffen aan het water toegevoegd;

De menselijke handelingen worden ten opzichte van thermisch beheer
verminderd (let wel: monitoring van systeem blijft noodzakelijk, als ook
periodiek vervangen filter/UV-lamp);

Minder beheersmaatregelen als thermisch beheer (geen tot weinig
spoelprogramma’s, geen temperatuurcontroles behalve bij pasteurisatie);

Milieubesparend omdat er niet of veel minder gespoeld hoeft te worden
(kostenbesparing hangt af van soort systeem en is geen uitspraak over te
doen).
Nadelen fysisch beheer:

Systeem wordt meestal direct na hoofdkraan geplaatst (begin waterinstallatie);
indien het watersysteem voor aansluiten biofilm bevat blijft er legionella groeien
in het systeem. De waterinstallatie dient dus voor aansluiten grondig gereinigd
te worden en zonodig te worden aangepast. (n.b. er kan ook gekozen worden
om filters in douchekoppen te plaatsen. Nadeel hiervan is dat meer montoring
nodig is en de filters periodiek vervangen en/of gereinigd moeten worden);

Geen enkel beheerssysteem is 100% ‘veilig’. Er hoeft maar één bacterie
doorheen te glippen en er kan groei in de rest van het systeem optreden. Goede
doorstroming blijft van belang;

Monitoring van het systeem is noodzakelijk en dient onderdeel van het
beheersplan te zijn;

Periodiek vervangen filter en/of UV-lamp. Wanneer het filter en/of UV-lamp
vervangen moet worden hangt af van het type systeem als ook van type en
hoeveelheid water wat door het systeem stroomt. De leverancier geeft aan
wanneer onderhoud noodzakelijk is.

4.3.3

Elektrochemisch beheer
Koper/zilver-ionisatie
Bij koper/zilver-ionisatie worden door elektrochemische reacties koperionen tot 100400 microgram/l en zilverionen tot 10-40 microgram/l aan het langs de electroden
stromende water toegevoegd. Koper- en zilverionen inactiveren bacteriën in de
waterfase en hebben een afremmende werking op de vorming van de biofilm. De
wettelijke maximaal toelaatbare koperconcentratie bedraagt 2.000 microgram/l en
zilver 100 microgram/l; waarden die normaal gesproken niet worden overschreden.
Voor toepassing van deze techniek is bij hoge pH en hardheid van het water een
correctie nodig (pH-verlaging, ontharding). Nauwkeurig beheer en regelmatige
bijsturing zijn noodzakelijk om een goede werking te kunnen blijven garanderen.
Nadelen van deze methode zijn de kans op overschrijding van de normgrens voor
koper, de kans op geur- en smaakproblemen als gevolg van koper en kleuring van
het water en verkleuring van wasbakken door zilver. Daarnaast leidt de techniek tot
een verhoging van de emissies van koper (en zilver), terwijl het beleid van de
overheid er juist op gericht is deze emissie terug te dringen. Er is alleen veel
ervaring in de VS waarbij de techniek in combinatie met gechloreerd drinkwater
wordt toegepast. In Nederland lopen een aantal testen. Toestemming van het
ministerie van VROM en College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Ctgb) is vereist.

Anodische Oxidatie
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Bij elektrolyse wordt door middel van een elektrisch potentiaalverschil over twee
metaalelektrodes elektrische stroom door water geleid. Door dit proces kunnen in
het water aanwezige stoffen worden omgezet in oxiderende en desinfecterende
verbindingen (bijv. chloride in actief chloor). Deze verbindingen worden vooral
gevormd bij de anode, vandaar de naam anodische oxidatie. Eventueel kan
ultrasone behandeling van het water vooraf nodig zijn om legionellabacteriën in
amoeben te desintegreren. Over de werking van anodische oxidatie in de praktijk
bestaat onduidelijkheid. Onduidelijk zijn de directe effecten op legionella en de
effecten op de biofilm. Onduidelijk is ook welke nevenverbindingen er worden
gevormd. De effectiviteit van de methode is afhankelijk van vele factoren zoals pH.
Bij deze techniek worden geen desinfecterende stoffen aan het water toegevoegd
maar in-situ bereid. Er is daarom geen toelating nodig van het College voor toelating
gewasbeschermingsmiddelen en Biociden in het kader van de
Bestrijdingsmiddelenwet. Omdat er toch desinfecterende stoffen worden gevormd en
mogelijk ook nevenproducten is het Ministerie van VROM in de brief van 8
september 2003 aan de Tweede Kamer terughoudend in toepassing van deze
techniek in die zin dat de techniek alleen in de vorm van pilots mag worden
toegepast onder toezicht van VROM-Inspectie.
Voordelen elektrochemisch beheer:

Vorming van stoffen die legionellabacteriën kunnen doden; stoffen komen op
meerdere plekken in het watersysteem;

Geschikt voor complexe (grote) leidingwaterinstallaties;

Heeft invloed op de biofilm; remt groei en kan enigszins afdodend zijn;

Minder beheersmaatregelen als thermisch beheer: weinig tot geen spoeling
nodig, geen temperatuurcontroles. Echter, monitoring systeem en
reparatie/vervanging noodzakelijk bij calamiteiten.
Nadelen elektrochemisch beheer:

er worden stoffen toegevoegd (koper/zilver) aan het water of door het proces
ontstaan stoffen (chloor; anodische oxidatie) ;

Mogelijk ontstaan te hoge concentraties koper, zilver of chloor;

Mogelijk smaakverandering water;

Werking afhankelijk samenstelling water (pH, hoeveelheid kalk en andere
stoffen);

Installatie en monitoring systeem; beheersplan blijft nodig en deskundigheid is
vereist indien er calamiteiten zijn met het systeem;

Toestemming VROM-Inspectie (bij gebruik leidingwaterinstallatie) en toelating
Ctgb noodzakelijk.

4.3.4

Chemisch beheer

Bij niet-leidingwaterinstallaties zoals koeltorens, fonteinen en whirlpools
worden vaak chloor en/of broomverbindingen of waterstofperoxide als
beheersmethode gebruikt, ook wel biociden genoemd. Gebruikte
chloorverbindingen zijn ondermeer natriumhypochloriet, monochlooramine en
chloordioxide. Vaak wordt middels een doseersysteem continu een bepaalde
concentratie van de chemische stof in het water gebracht. De concentratie
hangt af van het gebruikte middel, het soort systeem en de samenstelling van
het water (zie hiervoor ook AI-32, bijlage 4). Soms wordt naast de biocide ook
waterontharder toegevoegd (met name bij koeltorens).
Voordelen chemisch beheer:

De stoffen komen op de meeste plekken in het watersysteem (niet zoals bij
fysisch beheer afdoding op 1 punt);

De biofilm wordt geheel of grotendeels verwijderd (afhankelijk systeem; er kan
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wat biofilm achterblijven); groei legionellabacteriën kan beheerst worden. Ook
in systemen met ideale groei-omstandigheden zoals koeltorens;
Weinig beheersmaatregelen ten opzichte van thermisch beheer: alleen
monitoring systeem en onderhoud (geen spoelschema’s en
temperatuurcontroles);
Met name zeer geschikt voor niet-leidingwaterinstallaties waar thermisch of
fysisch beheer moeilijk of niet uitvoerbaar is (en als desinfectiemiddel bij
leidingwaterinstallaties).

Nadelen chemisch beheer:

Er worden chemische stoffen aan het water toegevoegd;

Werking afhankelijk van systeem en samenstelling water;

Belastend voor het milieu;

Deskundigheid vereist voor installatie en onderhoud;

Toelating Ctgb noodzakelijk;

Mag niet zonder toestemming van VROM-Inspectie gebruikt worden als
beheersmethode voor leidingwaterinstallaties.

4.3.5

Overige beheersmethoden
Naast de hierboven beschreven beheersmethoden zijn er nog een aantal andere
methoden. Voorbeelden zijn:

Ozon-dosering

Vortex-techniek

Elektrische pulsen
Deze beheersmethoden worden niet nader beschreven omdat op dit moment de
kans gering is dat deze methoden gebruikt worden voor legionellapreventie bij
publieksevenementen. Mocht een van deze methoden toch gebruikt worden bij een
evenement dan kan daarvoor gewoon de checklist gebruikt worden. Het toezicht
verloopt hetzelfde als bij andere ‘alternatieve’ beheersmethoden.
Tenslotte bestaan er combinaties van in de vorige paragrafen beschreven methoden
zoals ultrafiltratie met waterstofperoxide. De meest gebruikte combinatie is
ultrafiltratie met UV-desinfectie.

4.4

Aanbevelingen voor uitvoeren legionellapreventie bij
publieksevenementen
In deze paragraaf worden aanbevelingen gegeven voor het uitvoeren van
legionellapreventie bij tijdelijke (leiding)waterinstallaties waar waterverneveling
optreedt. Deze installaties, bijvoorbeeld tijdelijke douche-units, kom je met name
tegen bij meerdaagse muziekfestivals of sportevenementen.
Tijdelijke leidinginstallaties
Bij ondermeer meerdaagse grote evenementen waar overnachtingen plaatsvinden of
bij sportevenementen wordt vaak gebruik gemaakt van tijdelijke douche-units.
Meestal wordt hiervoor een tijdelijke leidinginstallatie aangelegd en wordt de
installatie aangesloten op een bestaand tappunt (bijvoorbeeld een buitenkraan van
een wijkcentrum of sporthal). De kans is groot dat bij het tappunt van het collectief
leidingnet geen legionellapreventie plaatsvindt. Dit is ook niet noodzakelijk.
Het nemen van watermonsters is ook niet noodzakelijk. Zoals in paragraaf 4.1
toegelicht is het handiger er van uit te gaan dat er legionella in het leidingwater zit,
kortom er moet legionellabeheersing plaatsvinden.
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Bij een dergelijke tijdelijke leidinginstallatie als boven beschreven is het aan te
bevelen gebruik te maken van fysisch beheer; bij voorkeur een combinatie van
ultrafiltratie en UV-desinfectie (ondermeer op de website www.aquanederland.nl is
een lijst met bedrijven te vinden die deze apparatuur leveren). Voorwaarde voor het
gebruik van deze methode is dat de aan te sluiten tijdelijke leidinginstallatie zo
schoon en droog als mogelijk is. Bij gebruik van ‘rubber’ slangen het liefst nieuwe
slangen gebruiken of in ieder geval zo goed als nieuw en schoon en droog. Ook de
douche-installatie dient goed gereinigd te zijn. De organisator dient er op toe te zien
dat de leverancier (verhuurder) degelijk materiaal levert en zonodig de leverancier
daarop aan te spreken.
De tijdelijke leidingwaterinstallatie dient zo laat als logistiek mogelijk aangesloten te
worden op de collectieve leidingwaterinstallatie; indien mogelijk een paar minuten
tot uur voor aanvang evenement. Tussen beide installaties dient een controleerbare
keerklep geplaatst te worden (conform Water-werkblad 1.4H) en vervolgens de
UV/filter-installatie. Voordeel van deze beheersmethode is dat er weinig handelingen
moeten worden uitgevoerd door (werknemers/vrijwilligers van) de organisator en
dat voor deze situatie optimaal beheer plaats vindt.
Overige tijdelijke waterinstallaties
Bij publieksevenementen wordt soms tijdelijk een fontein of waterval geplaatst ter
decoratie (waterdecoratie). In uitzonderlijke gevallen kan ook tijdelijk een natte
koeltoren geplaatst zijn.
Voor deze waterinstallaties is het aan te bevelen gebruik te maken van de
handleiding AI-32 Legionella. In deze handleiding wordt aangegeven dat de
voorkeur uitgaat naar legionellabeheersing middels het gebruik van een biocide (en
zo nodig een waterontharder); meestal een chloorverbinding.
Afhankelijk van de grote van het systeem kan de biocide handmatig toegevoegd
worden (bijvoorbeeld een waterdecoratie, mits niet heel groot) of via een
automatisch doseersysteem (tijdelijke koeltoren, grote waterdecoratie).
Voor zowel een (kleine) waterdecoratie als een koeltoren dient ook een risicoanalyse
en beheersplan gemaakt te worden. Voor een waterdecoratie hoeft dit geen
uitgebreid rapport te zijn en kan zonodig door de organisator zelf opgesteld worden,
mits deze deskundig genoeg is om alle aandachtspunten te beschrijven. In de
risicoanalyse dient in ieder geval een korte beschrijving gegeven te worden van de
installatie en de periode wanneer de waterinstallatie aan staat. Vervolgens dient in
het beheersplan aangegeven te staan wat voor biocide er toegevoegd wordt,
hoeveel en waar het wordt toegevoegd. In het logboek moet aangegeven worden
wanneer de biocide is toegevoegd en door wie. Evenals bij leidinginstallaties is het
aan te bevelen dat de organisator controleert of de waterdecoratie zo schoon en
droog als mogelijk is. Indien dit niet het geval is dient voor in gebruik name een
chemische desinfectie plaats te vinden (uit te voeren door leverancier/verhuurder).
Voor een tijdelijke koeltoren of een grote (complexe) waterdecoratie is het aan te
bevelen een wateradviesbureau een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen.
Voor deze waterinstallaties is het ook aan te bevelen een automatisch
doseersysteem te gebruiken. In het logboek moet aangegeven worden wanneer er
monitoring van het systeem heeft plaatsgevonden, of er calamiteiten zijn geweest
(bijvoorbeeld storing in doseersysteem) en hoe het is opgelost.

Legionellapreventie voor Publieksevenementen

Pagina 30 van 76

Bestaande (leiding)waterinstallaties
Bij de meeste bestaande (leiding)waterinstallaties is er regelgeving voor
legionellapreventie en zijn er ook handleidingen hoe legionellapreventie kan worden
uitgevoerd. Voor collectieve leidinginstallaties heeft de ISSO handleiding 55.1
uitgegeven over het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen van een
beheersplan; bedoeld voor installateurs/wateradviseurs en eventueel eigenaren en
beheerders (www.isso.nl). Voor waterinstallaties waar werknemers blootgesteld
kunnen worden aan waternevel, zoals koeltorens en wasstraten (proceswater), geeft
de SDU het ‘Arbo-Informatieblad 32; Legionella’ uit waarin richtlijnen opgenomen
zijn voor het uitvoeren van legionellapreventie (www.sdu.nl).
Voor bestaande leidinginstallaties die zich bevinden in risicocategorie 1 of 2 wordt
thermisch beheer voorgesteld of eventueel fysisch beheer. Leidinginstallaties uit
risicocategorie 3 en 4 (beursgebouwen, scholen, sporthallen, kantoren, etc.) hoeven
geen legionellapreventie uit te voeren (het is ook niet wenselijk). Voor bestaande
andere waterinstallaties zijn de beheersmaatregelen afhankelijk van het systeem.
Bij koeltorens, zwembaden en waterdecoraties wordt chemisch beheer als meest
gangbare beheersmethode genoemd. Voor sommige waterinstallaties, bijvoorbeeld
waterleidingen op schepen, kan ook fysisch beheer mogelijk zijn.
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5

Toezicht legionellapreventie bij publieksevenementen:
stappenplan

In dit hoofdstuk wordt via een stappenplan per type waterinstallatie aangegeven hoe
toezicht op legionellapreventie voor en tijdens het publieksevenement plaats kan
vinden. De waterinstallaties zijn onderverdeeld op basis van de verschillende
regelgeving voor legionellapreventie. Indien bij een publieksevenement
verschillende vernevelende waterinstallaties aanwezig zijn waarvoor
legionellapreventie noodzakelijk is, dient voor elke waterinstallatie afzonderlijk het
stappenplan doorlopen te worden (het toezicht en de te nemen maatregelen kan
namelijk per waterinstallatie verschillen).
Zoals in paragraaf 3.3 vermeld, is het aan te bevelen dat de gemeente bepalingen
voor het uitvoeren van legionellapreventie standaard in de evenementenvergunning
opneemt. Bij het aanvraagformulier voor de vergunning kan de vraag worden
opgenomen of er waterverneveling gaat optreden tijdens het evenement. Indien dit
het geval is kan de GHOR (of een andere afdeling die hier overgaat) contact
opnemen met degene die zich bezig houdt met het toezicht op de
legionellapreventie bij evenementen (meestal GGD). Vervolgens kan deze persoon
bepalen welke stappen er verder nodig zijn.

In de praktijk komt het echter voor dat evenementen plaatsvinden op een
locatie met een doorlopende vergunning. Het kan ook voorkomen dat de
vergunning voor het evenement al is verleend en regels met betrekking tot
legionellapreventie nog niet in de vergunning zijn opgenomen. Ook in deze
situaties kan onderstaand stappenplan doorlopen worden, maar er is op dit
moment geen regelgeving om handhaving mogelijk te maken. De gemeente
(GGD) kan de organisator in dat geval alleen voorlichten en adviseren om
legionellapreventie uit te voeren of de preventie te verbeteren.
5.1

Legionellapreventie wel of niet noodzakelijk?
Te bepalen voor elk publieksevenement waarvan vermoed wordt dat
waterverneveling plaats kan vinden. Onderstaand stappenplan is een nadere
uitwerking van Checklist A (Bijlage 8.2)

5.1.1

Ga na of er waterverneveling (vorming aërosolen) optreedt door versproeien
Bij de aanvraag voor een evenementvergunning is het aan te bevelen de vraag te
stellen of er verneveling van water, al dan niet tijdelijk, plaats gaat vinden middels:

douches / nooddouches

waterdecoraties (fonteinen, watervallen, kunstwerken),

sproeisystemen

koeltorens / luchtbevochtigingsapparatuur,

whirlpools, (zwem)baden

anders, nl. …..
[deze vraag bij voorkeur laten opnemen in het aanvraagformulier voor de
evenementvergunning. Indien deze vraag positief wordt beantwoord dient dit te
worden voorgelegd aan de gemeente (GGD) en vervolgens de rest van het
stappenplan te worden doorlopen. Zie ook Checklist A, vraag 1]
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Als de organisator geen vergunning heeft aangevraagd of hoeft aan te vragen, is het
raadzaam contact op te nemen met de organisator en bovenstaande vraag te stellen
en te bepalen of er sprake is van waterverneveling tijdens het publieksevenement.

Indien er geen waterverneveling optreedt bij het publieksevenement is er ook
geen legionellapreventie en verdere actie noodzakelijk.

5.1.2

Indien er sprake is van waterverneveling: verzamel de volgende gegevens om te
bepalen wat voor verdere acties nodig zijn:








5.1.3

Verzoek de organisator om een lijst met alle vernevelde tappunten,
apparatuur en/of installaties;
Gaat het om bestaande en/of tijdelijke (leiding)waterinstallatie?
Indien tijdelijk: waar en wanneer wordt de waterinstallatie geplaatst of
gebruikt;
Wie gaat het gebruiken en hoe vaak (frequentie);
Vraag daarbij ook alle contactgegevens: wie is verantwoordelijk voor de
(leiding)waterinstallatie, wie beheert de (leiding)waterinstallatie en wie
levert de apparatuur.

Bepaal of legionellapreventie noodzakelijk is.

Indien het evenement plaats vindt op een locatie uit risicocategorie 3 en
4 (sporthal, school, kantoor, theater, etc) en er wordt alleen van de
bestaande leidinginstallatie gebruik gemaakt, inclusief de douches of andere
vernevelende tappunten, dan is legionellapreventie NIET noodzakelijk. Deze
locaties worden daarom verder buiten beschouwing gelaten. Indien een
tijdelijke leidinginstallatie op een bestaande leidinginstallatie uit
risicocategorie 3 en 4 wordt aangesloten is voor deze tijdelijke
leidingwaterinstallatie wel legionellapreventie noodzakelijk (bijvoorbeeld
tijdelijke douche-units). Dit geldt ook voor tijdelijke waterdecoraties die
geplaatst zijn bij een locatie uit risicocategorie 3 en 4 en gevuld worden met
leidingwater (bijvoorbeeld een tijdelijke fontein in een sporthal tijdens een
muziekfestival).
Een evenement waar verneveling plaatsvindt door gebruik van bijvoorbeeld
douches van een locatie uit risicocategorie 1 en 2 (ziekenhuis,
verpleeghuis, hotel, zwembad, camping met douches; zie voor de volledige
lijst bijlage 8.1) is legionellapreventie verplicht. Legionellapreventie is ook
verplicht bij (tijdelijke) koeltorens, luchtbevochtiging, passagiersschepen en
proceswater (onder andere wasstraten). Voor een nadere toelichting over
regelgeving zie hoofdstuk 3.

5.1.4

Bepaal of het een groot evenement is met veel waterverneveling en een werkgroep
gevormd moet worden of dat advies/toezicht door alleen GGD (of andere
verantwoordelijke toezichthouder) voldoende is.
Het is raadzaam om vooraf een werkgroep samen te stellen van betrokken partijen
indien het een evenement betreft waar:

Veel bezoekers in contact komen met een of meerdere grote watervernevelende
waterinstallaties (bijv. een groot popfestival waar bij de ingang een grote
sproeifontein gevuld met leidingwater staat waar iedere bezoeker langsloopt);
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Veel (complexe) watervernevelende installaties aanwezig zijn (bijv. een
tentoonstelling van allerlei watervernevelende whirlpools of fonteinen;
bijvoorbeeld de Floriade).

Het is aan te bevelen de volgende partijen te vragen plaats te nemen in de
werkgroep:

eigenaar/organisator evenement;

waterleidingbedrijf;

regionale GGD (of een andere dienst die belast is met toezicht
legionellapreventie bij publieksevenementen);

wateradviesbedrijf en/of waterbehandelingsfirma;

VROM-Inspectie;

Arbeidsinspectie;

Provincie; indien er (zwem)baden aanwezig zijn vallend onder de Bhvbz
Tijdens de bijeenkomst kan een actieplan worden opgesteld voor het goed uitvoeren
van legionellapreventie. Eventueel kan hiervoor dit document gebruikt worden.
Dezelfde werkgroep kan de voortgang van het actieplan controleren. Indien het een
terugkerend evenement is, is het raadzaam het evenement te evalueren en
afspraken voor de volgende keer te maken.
5.2

Collectieve (bestaande) leidingwaterinstallaties
Voor de leidinginstallatie van een gebouw uit risicocategorie 3 en 4 (sporthal,
school, theater, wijkcentrum, kantoor; zie voor een volledige lijst bijlage 8.1) is
legionellapreventie NIET noodzakelijk, ongeacht of er gebruik wordt gemaakt van
douches of dat er een tijdelijke leidinginstallatie op wordt aangesloten of een niet
leidingwatergebonden waterinstallatie mee gevuld wordt (bijvoorbeeld fontein). Voor
een nadere uitleg zie hoofdstuk 3 en 4 en het LCHV-draaiboek ‘Melding van
legionellabacteriën in water’.
Voor de leidingwaterinstallatie van gebouwen in risicocategorie 1 en 2 (ondermeer
ziekenhuis, zwembad, verpleeghuis, hotel, camping met douches, penitentiaire
inrichtingen) is legionellapreventie verplicht, ongeacht of er een evenement plaats
vindt. De VROM-Inspectie is de toezichthouder.
Zie ook: checklist B, bijlage 8.3
n.b. bij onderstaand stappenplan wordt er van uit gegaan dat het stappenplan in
paragraaf 5.1 is doorlopen en dat het een locatie betreft uit risicocategorie 1 of 2
waarbij tijdens het evenement gebruik gemaakt wordt van douches of andere
vernevelende tappunten die direct verbonden zijn aan de bestaande (collectieve)
leidingwaterinstallatie.

5.2.1

Toezicht VOOR aanvang evenement
1. Neem contact op met de VROM-Inspectie (toezichthouder) en meldt de
toezichthouder dat er een evenement gaat plaats vinden (of al plaats vindt) en
dat er gebruik gemaakt wordt van vernevelende tappunten. Vraag de
toezichthouder of op deze locatie legionellapreventie plaats vindt. Mocht de
toezichthouder dit niet weten vraag of ze contact willen opnemen met de
eigenaar van de leidinginstallatie en willen controleren of er legionellapreventie
plaats vindt.
2. Vraag een schriftelijke bevestiging van de VROM-Inspectie dat er
legionellapreventie plaatsvindt.
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Mocht de VROM-Inspectie hier geen gehoor aan geven, dan zijn de volgende
aanvullende stappen aan te bevelen:
3.

Indien geen actie VROM-Inspectie; neem contact op met de organisator van het
evenement en verzoek deze persoon om de eigenaar van de leidinginstallatie te
vragen of er legionellapreventie plaats vindt. Indien er geen legionellapreventie
plaats vindt dient dit teruggekoppeld te worden aan de VROM-Inspectie.

[HANDHAVING: indien het een evenement betreft waarbij in de vergunning regels
over legionellapreventie zijn opgenomen kan de gemeente (GGD) besluiten dat de
vernevelende tappunten alleen gebruikt mogen worden als er aan Waterbesluit IIIc
wordt voldaan. Indien er geen regels voor legionellapreventie zijn opgenomen kan
de gemeente (GGD) het alleen verzoeken en het terugkoppelen naar de VROMInspectie.]
4.

Eventueel kunnen de volgende adviezen gegeven worden aan de organisator
van het evenement indien er geen legionellapreventie plaatsvindt:

Verzoek de eigenaar van de leidingwaterinstallatie een risicoanalyse en
beheersplan op te (laten) stellen voor aanvang van het publieksevenement;

Maak zo min mogelijk gebruik van de vernevelende tappunten. Gebruik van
deze tappunten zorgt echter voor een gering gezondheidsrisico. De kans blijft
klein dat bij gebruik van douches een infectie ontstaat met
legionellabacteriën. Het is verder aan de VROM-Inspectie om handhavend op
te treden.

5.2.2

Toezicht TIJDENS evenement
5. Indien de VROM-Inspectie heeft aangegeven dat er op de juiste wijze
legionellapreventie plaatsvindt is tijdens het evenement verder geen actie vanuit
de gemeente (GGD) noodzakelijk.
6. Indien de VROM-Inspectie niet kan aangeven of er legionellapreventie plaats
vindt en er ook geen regels voor legionellapreventie in de vergunning zijn
opgenomen, dient aan zowel eigenaar van de leidinginstallatie als ook de
organisator van het evenement te worden aangeraden om te voldoen aan het
Waterleidingbesluit. De gemeente (GGD) kan echter niet handhavend optreden,
zolang er geen acuut gezondheidsrisico is.

5.2.3

Evaluatie toezicht evenement
7. Indien de communicatie met de VROM-Inspectie niet goed is verlopen, is het
aan te raden op korte termijn met de VROM-Inspectie afspraken te maken over
toekomstige evenementen bij gebouwen met leidingwaterinstallaties in
risicocategorie 1 en 2.

5.3

Tijdelijke leidingwaterinstallaties (al dan niet via voorraadvat)
N.B. bij onderstaand stappenplan wordt er van uit gegaan dat het stappenplan in
paragraaf 5.1 is doorlopen en dat het een locatie betreft waarbij tijdens het
evenement gebruik gemaakt wordt van douches of andere vernevelende tappunten
die direct verbonden zijn aan de tijdelijke leidingwaterinstallatie.
Zie ook: checklist C, bijlage 8.4
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5.3.1

Toezicht VOOR aanvang evenement
1. Stel vast of er een risicoanalyse, beheersplan en logboek is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van de eigenaar/organisator van het evenement. Deze
documenten kunnen ook opgesteld zijn door of in samenwerking met een
wateradviesbedrijf, waterbehandelingsfirma of de leverancier. De
organisator/eigenaar van het evenement is wel eindverantwoordelijk (behalve als
in een overeenkomst de verantwoordelijkheid anders is geregeld).
2. Indien er nog geen risicoanalyse en beheersplan aanwezig is dan dient dit zo
spoedig mogelijk te worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de
eigenaar / organisator van het evenement. Voor advies over hoe een dergelijk
plan moet worden opgesteld en welke maatregelen er moeten worden genomen
kan verwezen worden naar VEWIN-werkblad 1.4H en ISSO 55.1-publicatie
(handleiding voor het opstellen van een risicoanalyse en beheersplan voor
collectieve leidinginstallaties).
[HANDHAVING: voor tijdelijke leidinginstallaties is handhaving alleen mogelijk
indien in de evenementvergunning bepalingen voor legionellapreventie (zie
paragraaf 3.3) zijn opgenomen. Indien in de vergunning geen bepalingen met
betrekking tot legionellapreventie zijn opgenomen kan op dit moment alleen aan de
organisator/eigenaar van het evenement verzocht worden de in dit stappenplan
genoemde maatregelen te nemen.]
3.

Controleer of de documenten en voorgestelde beheersmaatregelen
overeenkomstig zijn met hoofdstuk IIIC van het Waterleidingbesluit en de
bijbehorende ISSO 55.1 publicatie. Gebruik hiervoor checklist C in bijlage 8.4.

Let op: tijdelijke leidinginstallaties hoeven niet geheel aan de bouwvoorschriften en
alle eisen van hoofdstuk IIIC te voldoen. De volgende afwijkingen zijn mogelijk (zie
voor toelichting hoofdstuk 4):

Er hoeven geen watermonsters te worden genomen

De beheersmethode kan via ‘alternatieve’ technieken zoals door een filter/UV
installatie te plaatsen direct na de keerklep tussen de bestaande
leidinginstallatie en de tijdelijke leidinginstallatie (fysisch beheer). Hierdoor
zijn beheersmaatregelen als temperatuurcontrole en spoelprogramma’s niet
nodig. Het beheersplan is in dat geval redelijk summier en dient met name te
gaan over hoe en wanneer monitoring en onderhoud van het systeem
plaatsvindt (vaak uitbesteed aan de leverancier of wateradviesbedrijf).
(Elektro)chemisch beheer is alleen na toestemming van de VROM-Inspectie
toegestaan (zie voor nadere toelichting hoofdstuk 4). Gebruik voor controle
‘alternatieve’ beheersmethode checklist C in bijlage 8.4.

5.3.2

Toezicht TIJDENS evenement
4. Controleer of alle beheersmaatregelen op de juiste wijze worden uitgevoerd.
Gebruik hiervoor checklist C in bijlage 8.4.
5. Controleer of het logboek op de juiste wijze wordt ingevuld (afhankelijk
beheersmethode).
6. Indien er afwijkingen zijn geconstateerd (geen goede monitoring) dient de
eigenaar / organisator daarvan op de hoogte te worden gesteld en dienen direct
aanpassingen plaats te vinden.
7. Maak aantekeningen voor de evaluatie.

5.3.3

Evaluatie toezicht evenement
8. Maak een korte rapportage, zonodig met aanbevelingen.
9. Bespreek met de organisator/eigenaar van het evenement de eventuele
geconstateerde knelpunten
10. Indien een werkgroep is samengesteld: evalueer de samenwerking en bespreek
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eventuele knelpunten

5.3.4

5.4

Adviezen die kunnen worden verstrekt aan de eigenaar / organisator
evenement(locatie):
•
Zorg ervoor dat er een controleerbare keerklep tussen de bestaande en tijdelijke
leidingwaterinstallatie geplaatst wordt;
•
Controleer de staat van de tijdelijke leidingwaterinstallatie (inclusief tappunten)
bij levering; zorg ervoor dat de installatie zo schoon en droog als mogelijk is.
Laat de leverancier de installatie reinigen indien de installatie niet droog en zo
schoon mogelijk is;
•
Bij een simpele tijdelijke leidinginstallatie kan de organisator/eigenaar zelf een
risicoanalyse en beheersplan opstellen. Het is wel noodzakelijk dat de
eigenaar/organisator van het evenement in dat geval op de hoogte is van de
handleiding legionellapreventie in leidingwater (ISSO 55.1, versie 2004) zodat de
essentiële punten in de risicoanalyse en beheersplan worden opgenomen (zie
paragraaf 4.2);
•
In de risicoanalyse dient een omschrijving van de waterinstallatie te worden
opgenomen (schema installatie, omschrijving alle componenten),
gebruiksfrequentie tappunten en een omschrijving van de knelpunten in de
installatie die kunnen zorgen voor groei van legionellabacteriën;
•
In het beheersplan dient een omschrijving gegeven te worden van alle
maatregelen om de groei van de legionellabacteriën te beheersen. Bij een
thermisch beheersplan (alleen aan te bevelen bij kleine, goed te monitoren
tijdelijke leidinginstallaties) dienen ondermeer de volgende maatregelen
opgenomen te worden: temperatuurmeting, spoelinstructies, werkinstructies; Bij
‘alternatieve’ maatregelen zal het beheersplan meestal in samenwerking met de
leverancier plaatsvinden. In ieder geval dient daar te worden opgenomen
wanneer en door wie monitoring van het systeem plaats vindt en wanneer en
door wie onderhoud van het systeem plaatsvindt (afhankelijk periode in gebruik).
Daarnaast dient net als bij het thermisch beheersplan aangegeven te worden wat
er wordt gedaan bij calamiteiten (uitval apparatuur bijvoorbeeld);
•
Bij het ontbreken van expertise is het raadzaam de leverancier en/of een
waterbehandelingsfirma een risicoanalyse en een beheersplan op te laten stellen;
•
Let op: de beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd op het moment dat er
water in de installatie wordt gebracht en kunnen worden gestaakt nadat niemand
meer wordt blootgesteld aan de waternevel van de installatie. Het is aan te
bevelen de tijdelijke leidingwaterinstallatie zo laat mogelijk aan te sluiten op de
bestaande leidingwaterinstallatie;
•
Houd een logboek bij van de genomen beheersmaatregelen. Geef weer wanneer
de beheersmaatregelen genomen zijn, wat er gedaan is en wie het gedaan heeft.
Bij alternatieve beheersmaatregelen kan dit uitbesteed zijn en geautomatiseerd;
•
Stel iemand verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen en
het noteren van de maatregelen in een logboek.
Fonteinen en overige waterdecoraties (al dan niet via voorraadvat)
Op evenementen kunnen sproeifonteinen of andere watervernevelende installaties
(decoraties) worden gebruikt. Veel bezoekers kunnen dan in contact komen met
deze waternevel. Om die reden is het van belang dat er aan legionellapreventie
wordt gedaan.
LET OP: Preventie is niet noodzakelijk voor (kleine) fonteinen/watervallen en andere
waterdecoraties waar minimaal water wordt versproeit. Helaas is er geen
regelgeving of literatuur in welke situaties preventie gewenst is. De toezichthouder
dient dit zelf te bepalen (‘common sense’).
N.B. bij onderstaand stappenplan wordt er van uit gegaan dat het stappenplan in
paragraaf 5.1 is doorlopen en dat het een locatie betreft waarbij tijdens het
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evenement gebruik gemaakt wordt van douches of andere vernevelende tappunten
die direct verbonden zijn aan de tijdelijke leidingwaterinstallatie.
Zie ook: checklist C, bijlage 8.4

5.4.1

Toezicht VOOR aanvang evenement
1. Stel vast of er een risicoanalyse, beheersplan en logboek is opgesteld, bij
voorkeur zijn de documenten conform of in ieder geval van gelijkwaardig niveau
als AI-32. De documenten kunnen door de eigenaar / organisator opgesteld
worden, maar meestal is deskundigheid vereist en is het aan te raden een
waterbehandelingsfirma of de leverancier van de waterdecoratie een
risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen.
2. Indien nog geen beheersplan aanwezig is, dient dit zo spoedig mogelijk te
worden opgesteld. Voor advies over hoe een dergelijk plan moet worden
opgesteld en welke maatregelen er moeten worden genomen kan verwezen
worden naar de Beleidsregel 4.87 en de bijbehorende AI-bladen.
[HANDHAVING: voor fonteinen en andere vernevelende waterdecoraties is
handhaving alleen mogelijk indien in de evenementvergunning bepalingen voor
legionellapreventie (zie paragraaf 3.3) zijn opgenomen. Indien in de vergunning
geen bepalingen met betrekking tot legionellapreventie zijn opgenomen kan op dit
moment alleen aan de organisator/eigenaar van het evenement verzocht worden de
in dit stappenplan genoemde maatregelen te nemen.]
3.

Controleer of de documenten en voorgestelde werkzaamheden overeenkomstig
zijn met de Beleidsregel 4.87 en de bijbehorende AI-bladen. Gebruik hiervoor
checklist C in bijlage 8.4. Preventieve maatregelen die afwijken van de
Beleidsregel zijn toegestaan mits ze een gelijkwaardig effect hebben en
toegelaten zijn.

5.4.2

Toezicht TIJDENS evenement
4. Controleer of alle beheersmaatregelen op de juiste wijze worden uitgevoerd.
Gebruik hiervoor checklist C in bijlage 8.4. Bij voorkeur vindt beheer plaats via
chemisch beheer (chloorverbinding). Fysisch of elektrochemisch beheer is alleen
mogelijk als de waterinstallatie schoon en droog is bij aflevering en de
waterinstallatie. In het beheersplan dient aandacht besteed te worden aan
monitoring van het beheerssysteem en bij eventuele calamiteiten dient een actie
te volgen (bijvoorbeeld indien de dosering niet voldoende is). Thermisch beheer
is meestal niet mogelijk bij (tijdelijke) niet-leidingwaterinstallaties. In het
beheersplan hoeven geen maatregelen als temperatuurcontrole of
spoelprogramma’s opgenomen te worden.
5. Controleer of het logboek op de juiste wijze wordt ingevuld (wanneer en door wie
vindt monitoring plaats en wat zijn de acties bij eventuele calamiteiten).
6. Indien er afwijkingen zijn geconstateerd dient de werkgever/ eigenaar daarvan
op de hoogte te worden gesteld en dienen direct aanpassingen plaats te vinden.
7. Maak een aantekening voor de evaluatie.

5.4.3

Evaluatie evenement
8. Maak een korte rapportage, zonodig met aanbevelingen.
9. Bespreek met de organisator/eigenaar van het evenement de eventuele
geconstateerde knelpunten.
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10. Indien een werkgroep is samengesteld: evalueer de samenwerking en bespreek
eventuele knelpunten.

5.4.4

5.5

Adviezen die kunnen worden verstrekt aan de eigenaar / organisator
evenement(locatie):
•
Indien de waterdecoratie direct aangesloten wordt op de leidingwaterinstallatie
dient er een controleerbare keerklep tussen beide waterinstallaties geplaatst
wordt;
•
Controleer de staat van de (tijdelijke) waterinstallatie bij levering; zorg ervoor
dat de installatie zo schoon en droog als mogelijk is. Indien dit niet het geval is
laat de leverancier de installatie reinigen;
•
Zorg ervoor dat de risicoanalyse, beheersplan en logboek zo veel mogelijk
conform beleidsregel 4.87 en handleiding AI-32 zijn opgesteld (zie paragraaf
4.2);
•
In de risicoanalyse dient een omschrijving van de waterinstallatie te worden
opgenomen (schema installatie, omschrijving alle componenten), wanneer de
waterinstallatie gebruikt wordt/aanstaat en een omschrijving van de knelpunten
in de installatie die kunnen zorgen voor groei van legionellabacteriën;
•
In het beheersplan dient een omschrijving gegeven te worden van alle
maatregelen om de groei van de legionellabacteriën te beheersen. Een thermisch
beheersplan is meestal niet mogelijk bij deze waterinstallaties en is beheersing
via (electro)chemisch beheer noodzakelijk. Het valt aan te bevelen hiervoor een
waterbehandelingsbedrijf voor advies te vragen (voor juiste dosering en
monitoring). In ieder geval dient te worden opgenomen wanneer en door wie
monitoring van het systeem plaats vindt en wanneer en door wie onderhoud van
het systeem plaatsvindt (afhankelijk periode in gebruik). Daarnaast dient net als
bij het thermisch beheersplan aangegeven te worden wat er wordt gedaan bij
calamiteiten (uitval of stilstand apparatuur bijvoorbeeld);
•
Bij het ontbreken van expertise is het raadzaam de leverancier en/of een
waterbehandelingsfirma een risicoanalyse en een beheersplan op te laten stellen;
•
Let op: de beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd op het moment dat er
water in de installatie wordt gebracht en kunnen worden gestaakt nadat niemand
meer wordt blootgesteld aan de waternevel van de installatie;
•
Het is aan te bevelen de tijdelijke leidingwaterinstallatie zo laat mogelijk aan te
sluiten op de bestaande leidingwaterinstallatie
•
Indien gebruik gemaakt wordt van een voorraadvat is het aan te bevelen deze zo
laat mogelijk te vullen. Beheersing (toevoeging chloor) dient ook bij een
eventueel aanwezig voorraadvat plaats te vinden;
•
Houd een logboek bij van de genomen beheersmaatregelen. Geef weer wanneer
de beheersmaatregelen genomen zijn, wat er gedaan is en wie het gedaan heeft.
Bij alternatieve beheersmaatregelen kan dit uitbesteed en geautomatiseerd zijn;
•
Stel iemand verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen en
het noteren van de maatregelen in een logboek.

Koeltorens en luchtbevochtigers
In deze paragraaf worden met koeltorens waterinstallaties bedoeld die gebruik
maken van water als koelmedium (zogenaamde ‘natte’ koeltorens). Met
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luchtbevochtigers worden waterinstallaties bedoeld die water gebruiken voor
bevochtiging van lucht (geen stoombevochtiging).
N.B. bij onderstaand stappenplan wordt er van uit gegaan dat het stappenplan in
paragraaf 5.1 is doorlopen en dat het een evenementlocatie betreft waar een
(tijdelijke) koeltoren staat of luchtbevochtiging gebruikt wordt.

Zie ook: checklist B (bijlage 8.3) en checklist C (bijlage 8.4)

5.5.1

Toezicht VOOR aanvang evenement
1. Stel vast of er een risicoanalyse, beheersplan en logboek is opgesteld, conform
of in ieder geval van gelijkwaardig niveau als AI-32 en Arbo-Besluit/beleidsregel
5.87. De documenten kunnen door de eigenaar / organisator opgesteld worden,
maar meestal is deskundigheid vereist en is het aan te raden een
waterbehandelingsfirma of de leverancier van de (tijdelijke) koeltoren of
luchtbevochtiging een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen.
2. Indien nog geen beheersplan aanwezig is, dient dit zo spoedig mogelijk te
worden opgesteld. Voor advies over hoe een dergelijk plan moet worden
opgesteld en welke maatregelen er moeten worden genomen kan verwezen
worden naar Arbo-Besluit/Beleidsregel 4.87 en de bijbehorende AI-bladen.
[HANDHAVING: neem contact op met de Arbeidsinspectie indien er geen
legionellapreventie plaatsvindt bij een koeltoren of luchtbevochtiger. Deze
toezichthouder kan handhavend optreden in het kader van Arbo-besluit 4.87 en
Beleidsregel legionella 4.87. Mocht de Arbeidsinspectie aangeven dat het risico met
name de omgeving betreft dan kan handhavend opgetreden worden middels het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer door het opstellen van
‘maatwerkvoorschriften (gemeente is toezichthouder)’. Zie voor meer informatie
paragraaf 3.1.4. Het is aan te bevelen op korte termijn op de locatie te kijken naar
de staat van de koeltoren. Mocht uit de visuele inspectie blijken dat de
koeltoren(water) in slechte staat is, dient de koeltoren gesloten te worden en te
worden gereinigd.]
n.b. onderstaande stappen alleen doorlopen als de Arbeidsinspectie heeft
aangegeven dat het risico met name de omgeving betreft (Gemeente is dan
toezichthouder).
3.

5.5.2

Controleer of de documenten en voorgestelde werkzaamheden overeenkomstig
zijn met de Beleidsregel 4.87 en de bijbehorende AI-bladen. Gebruik hiervoor
checklist C in bijlage 8.4. Preventieve maatregelen die afwijken van de
Beleidsregel zijn toegestaan mits ze een gelijkwaardig effect hebben en
toegelaten zijn.

Toezicht TIJDENS evenement
4. Controleer of alle beheersmaatregelen op de juiste wijze worden uitgevoerd.
Gebruik hiervoor de checklist C in bijlage 8.4. In principe vindt beheer plaats via
chemisch beheer (biocide). Fysisch of electrochemisch beheer is vaak niet
mogelijk of biedt onvoldoende beheersing. In het beheersplan dient aandacht
besteed te worden aan monitoring van het beheerssysteem en bij eventuele
calamiteiten dient een actie te volgen (bijvoorbeeld indien de dosering niet
voldoende is). Thermisch beheer is niet mogelijk bij deze (tijdelijke)
waterinstallaties. In het beheersplan hoeven geen maatregelen als
temperatuurcontrole of spoelprogramma’s opgenomen te worden.
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5.
6.
7.

Controleer of het logboek op de juiste wijze wordt ingevuld (wanneer en door
wie vindt monitoring en reiniging plaats en wat zijn de acties bij eventuele
calamiteiten).
Indien er afwijkingen zijn geconstateerd dient de werkgever/ eigenaar daarvan
op de hoogte te worden gesteld en dienen direct aanpassingen plaats te vinden.
Maak een aantekening voor de evaluatie.

5.5.3

Evaluatie evenement
8. Maak een korte rapportage, zonodig met aanbevelingen.
9. Bespreek met de organisator/eigenaar van het evenement de eventuele
geconstateerde knelpunten.
10. Indien een werkgroep is samengesteld: evalueer de samenwerking en bespreek
eventuele knelpunten.

5.5.4

Adviezen die kunnen worden verstrekt aan de eigenaar / organisator
evenement(locatie):
•
Indien de koeltoren of luchtbevochtigingsinstallatie direct aangesloten wordt op
de leidingwaterinstallatie dient er een controleerbare keerklep tussen beide
waterinstallaties geplaatst wordt;
•
Controleer de staat van de (tijdelijke) waterinstallatie bij levering; zorg ervoor
dat de installatie zo schoon en droog als mogelijk is. Indien dit niet het geval is
laat de leverancier de installatie reinigen (chemisch);
•
Zorg ervoor dat de risicoanalyse, beheersplan en logboek conform beleidsregel
4.87 en handleiding AI-32 zijn opgesteld (zie paragraaf 4.2);
•
In de risicoanalyse dient een omschrijving van de waterinstallatie te worden
opgenomen (schema installatie, omschrijving alle componenten), wanneer de
waterinstallatie gebruikt wordt/aanstaat en een omschrijving van de knelpunten
in de installatie die kunnen zorgen voor groei van legionellabacteriën;
•
In het beheersplan dient een omschrijving gegeven te worden van alle
maatregelen om de groei van de legionellabacteriën te beheersen. Een thermisch
beheersplan is niet mogelijk bij deze waterinstallaties. Bij voorkeur vindt
beheersing plaats middels chemisch beheer (toevoeging chloor). Het valt aan te
bevelen hiervoor een waterbehandelingsbedrijf voor advies te vragen (voor juiste
dosering en monitoring). In ieder geval dient te worden opgenomen wanneer en
door wie monitoring van het systeem plaats vindt en wanneer en door wie
onderhoud van het systeem plaatsvindt (afhankelijk van periode in gebruik).
Daarnaast dient net als bij het Thermisch beheersplan aangegeven te worden
wat er wordt gedaan bij calamiteiten (uitval of stilstand apparatuur
bijvoorbeeld);
•
Vanwege de benodigde expertise is het raadzaam de leverancier en/of een
waterbehandelingsfirma een risicoanalyse en een beheersplan op te laten stellen;
•
Let op: de beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd op het moment dat er
water in de installatie wordt gebracht en kunnen worden gestaakt nadat niemand
meer wordt blootgesteld aan de waternevel van de installatie;
•
Het is aan te bevelen de tijdelijke waterinstallatie zo laat mogelijk aan te sluiten
op de bestaande leidingwaterinstallatie of te vullen met water;
•
Indien gebruik gemaakt wordt van een voorraadvat of breektank is het aan te
bevelen deze zo laat mogelijk te vullen. Beheersing (toevoeging chloor) dient ook
bij het voorraadvat plaats te vinden;
•
Houd een logboek bij van de genomen beheersmaatregelen. Geef weer wanneer
de beheersmaatregelen genomen zijn, wat er gedaan is en wie het gedaan heeft.
Bij alternatieve beheersmaatregelen kan dit uitbesteed of geautomatiseerd zijn;
•
Stel iemand verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen en
het noteren van de maatregelen in een logboek.
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5.6

(Zwem-) baden en whirlpools
N.B. bij onderstaand stappenplan wordt er van uit gegaan dat het stappenplan in
paragraaf 5.1 is doorlopen en dat het een locatie betreft waarbij tijdens het
evenement verneveling optreedt door gebruik van (tijdelijke) whirlpools of
(zwem)baden (al dan niet door apparatuur geplaatst in baden zoals fonteinen of
sproei-installaties.
Zie ook: checklist B (bijlage 8.3) en (zonodig) checklist C (bijlage 8.4)

5.6.1

Toezicht VOOR aanvang evenement
1. Neem contact op met de Provincie (toezichthouder) en meldt de toezichthouder
dat er een evenement gaat plaats vinden (of al plaats vindt). Vraag de
toezichthouder of op deze locatie legionellapreventie plaats vindt. Mocht de
toezichthouder dit niet weten vraag of ze contact willen opnemen met de
eigenaar van de leidinginstallatie en willen controleren of er legionellapreventie
plaats vindt.
2. Vraag een schriftelijke bevestiging van de Provincie dat er legionellapreventie
plaatsvindt in het kader van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden (Bhvbz).
Mocht de Provincie hier geen gehoor aan geven zijn de volgende aanvullende
stappen aan te bevelen:
3.

Indien geen actie Provincie; neem contact op met de organisator van het
evenement en verzoek deze persoon om de eigenaar van het (zwem)bad te
vragen of er legionellapreventie plaats vindt. Indien er geen legionellapreventie
plaats vindt dient dit teruggekoppeld te worden aan de Provincie.

[HANDHAVING: indien het een evenement betreft waarbij in de vergunning regels
over legionellapreventie zijn opgenomen kan de gemeente (GGD) besluiten dat pas
van de vernevelende waterinstallatie gebruik kan worden gemaakt als er aan de
Bhvbz wordt voldaan. Indien er geen regels voor legionellapreventie zijn opgenomen
kan de gemeente (GGD) het alleen verzoeken en het terugkoppelen naar de
Provincie.]
4. Eventueel kunnen de volgende adviezen gegeven worden aan de organisator
van het evenement indien er geen legionellapreventie plaatsvindt:
- verzoek de eigenaar van de leidingwaterinstallatie een risicoanalyse en
beheersplan op te (laten) stellen voor aanvang van het publieksevenement.

5.6.2

Toezicht TIJDENS evenement
5. Indien de Provincie heeft aangegeven dat er op de juiste wijze
legionellapreventie plaatsvindt is verder geen actie vanuit de gemeente (GGD)
tijdens het evenement noodzakelijk.
6. Indien de Provincie niet kan aangeven of er legionellapreventie plaats vindt en
er ook geen regels voor legionellapreventie in de vergunning zijn opgenomen,
dient aan zowel eigenaar van de leidinginstallatie als ook de organisator van het
evenement te worden aangeraden om te voldoen aan de Bhvbz.

5.6.3

Evaluatie toezicht evenement
7. Indien de communicatie met de Provincie niet goed is verlopen, is het aan te
raden op korte termijn met de Provincie afspraken te maken over toekomstige
evenementen met (zwem)baden.
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5.6.4

5.7

Adviezen die kunnen worden verstrekt aan de eigenaar / organisator
evenement(locatie):
•
Controleer de staat van de tijdelijke waterinstallatie bij levering; zorg ervoor dat
de installatie zo schoon en droog als mogelijk is. Indien dit niet het geval is laat
de leverancier de installatie reinigen (chemisch);
•
Zorg ervoor dat de risicoanalyse, beheersplan en logboek conform de Bhvbz zijn
opgesteld (zie paragraaf 4.2);
•
In de risicoanalyse dient een omschrijving van de waterinstallatie te worden
opgenomen (schema installatie, omschrijving alle componenten), wanneer de
waterinstallatie gebruikt wordt/aanstaat en een omschrijving van de knelpunten
in de installatie die kunnen zorgen voor groei van legionellabacteriën;
•
In het beheersplan dient een omschrijving gegeven te worden van alle
maatregelen om de groei van de legionellabacteriën te beheersen. Een thermisch
beheersplan is niet mogelijk bij deze waterinstallaties. Bij voorkeur vindt
beheersing plaats middels chemisch beheer (toevoeging chloor). Het valt aan te
bevelen hiervoor een waterbehandelingsbedrijf voor advies te vragen (voor juiste
dosering en monitoring). In ieder geval dient te worden opgenomen wanneer en
door wie monitoring van het systeem plaats vindt en wanneer en door wie
onderhoud van het systeem plaatsvindt (afhankelijk periode in gebruik).
Daarnaast dient net als bij het Thermisch beheersplan aangegeven te worden
wat er wordt gedaan bij calamiteiten (uitval of stilstand apparatuur
bijvoorbeeld);
•
Vanwege de benodigde expertise is het raadzaam de leverancier en/of een
waterbehandelingsfirma een risicoanalyse en een beheersplan op te laten stellen;
•
Let op: de beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd op het moment dat er
water in de installatie wordt gebracht en kunnen worden gestaakt nadat niemand
meer wordt blootgesteld aan de waternevel van de installatie;
•
Indien gebruik gemaakt wordt van een voorraadvat of breektank is het aan te
bevelen deze zo laat mogelijk te vullen. Beheersing (toevoeging chloor) dient ook
bij het voorraadvat plaats te vinden;
•
Houd een logboek bij van de genomen beheersmaatregelen. Geef weer wanneer
de beheersmaatregelen genomen zijn, wat er gedaan is en wie het gedaan heeft.
Bij alternatieve beheersmaatregelen kan dit uitbesteed en geautomatiseerd zijn;
•
Stel iemand verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen en
het noteren van de maatregelen in een logboek.
Passagiersschepen
Publieksevenementen kunnen plaatsvinden op of nabij passagiersschepen en daar
kan gebruikt gemaakt worden van de douches (leidinginstallatie met voorraadvat) of
er kan bijvoorbeeld een waterdecoratie zijn. Veel bezoekers kunnen dan in contact
komen met deze waternevel. Om die reden is het van belang dat er aan
legionellapreventie wordt gedaan.
N.B. bij onderstaand stappenplan wordt er van uit gegaan dat het stappenplan in
paragraaf 5.1 is doorlopen en dat het een locatie betreft waarbij tijdens het
evenement gebruik gemaakt wordt van douches of andere vernevelende apparatuur
die direct verbonden zijn aan de (leiding)waterinstallatie. Indien tijdens het
evenement op het passagiersschip geen gebruik gemaakt wordt van vernevelende
tappunten of apparatuur is legionellapreventie ook niet noodzakelijk. Bij gebruik van
oppervlaktewater voor bijvoorbeeld vernevelende waterdecoraties is
legionellapreventie niet noodzakelijk. De reden hiervoor is dat de temperatuur van
het oppervlaktewater meestal onder de 20°C is en dat er veel competitie is van
andere micro-organismen waardoor de concentratie legionellabacteriën laag is.
Daarnaast is het nemen van beheersmaatregelen om de concentratie
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legionellabacteriën te verlagen bij oppervlaktewater zeer lastig. Uitzondering zijn
grote industriële koeltorens die oppervlaktewater gebruiken voor koeling. In deze
waterinstallaties wordt het water opgewarmd tot ruim boven 25°C waardoor hoge
concentraties kunnen ontstaan. Tevens produceert de koeltoren veel fijne
waterverneveling. Voor deze waterinstallaties zijn beheersmaatregelen (toevoeging
biociden) daarom wel noodzakelijk.
Zie ook: checklist C, bijlage 8.4

5.7.1

Toezicht Voor aanvang evenement
1. Stel vast of er een risicoanalyse, beheersplan en logboek is opgesteld, conform
of in ieder geval op gelijkwaardig niveau als de AI-32 (Arbo-besluit 4.87). De
documenten kunnen door de eigenaar / organisator opgesteld worden, maar
indien er niet voldoende deskundigheid is over de waterinstallatie of over de
regelgeving is het aan te raden een waterbehandelingsfirma of -adviesbureau
een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen.
2. Indien nog geen beheersplan aanwezig is, dient dit zo spoedig mogelijk te
worden opgesteld. Voor advies over hoe een dergelijk plan moet worden
opgesteld en welke maatregelen er moeten worden genomen kan verwezen
worden naar Arbo-besluit 4.87 en de bijbehorende AI-bladen.
[HANDHAVING: het is aan te bevelen contact op te nemen met de Arbeidsinspectie
indien er geen legionellapreventie plaatsvindt bij een passagiersschip. Deze
toezichthouder kan handhavend optreden in het kader van het Arbo-besluit. Mocht
de Arbeidsinspectie aangeven dat het risico met name de omgeving betreft en er
zijn geen bepalingen voor legionellapreventie opgenomen in de vergunning dan
kan op dit moment alleen aan de organisator/eigenaar van het evenement
geadviseerd worden de in dit stappenplan genoemde maatregelen te nemen.]
n.b. onderstaande stappen alleen doorlopen als de Arbeidsinspectie heeft
aangegeven dat het risico met name de omgeving betreft (Gemeente is dan
toezichthouder).
3.

5.7.2

Controleer of de documenten en voorgestelde werkzaamheden overeenkomstig
zijn met Arbo-besluit 4.87 en de bijbehorende AI-bladen. Gebruik hiervoor
checklist C in bijlage 8.4. Preventieve maatregelen die afwijken van de
Beleidsregel zijn toegestaan mits ze een gelijkwaardig effect hebben en
toegestaan zijn (door VROM-Inspectie, Gemeentelijke Milieudienst en/of Ctgb).

Toezicht TIJDENS evenement
4. Controleer of alle beheersmaatregelen op de juiste wijze worden uitgevoerd.
Gebruik hiervoor checklist C in bijlage 8.4. Als beheersmethode kan gebruik
gemaakt worden van chemisch (toevoeging chloorverbinding), fysisch of
elektrochemisch beheer. Voor fysisch beheer geldt dat voor het aansluiten van
de apparatuur de gehele waterinstallatie zo schoon en droog als mogelijk is (bij
bestaande passagiersschepen zou vooraf het voorraadvat en leidingen grondig
gereinigd moeten worden). In het beheersplan dient aandacht besteed te
worden aan monitoring van het beheerssysteem en bij eventuele calamiteiten
dient een actie te volgen (bijvoorbeeld indien de dosering niet voldoende is).
Thermisch beheer is meestal niet mogelijk bij deze (leiding)waterinstallaties
omdat je snel door het voorraadwater heen bent door de spoelingen en de
temperatuur moeilijk onder controle is te houden. In een beheersplan die
gebruik maakt van een ‘alternatieve’ beheersmethode hoeven geen maatregelen
als temperatuurcontrole of spoelprogramma’s opgenomen te worden.
5. Controleer of het logboek op de juiste wijze wordt ingevuld (wanneer en door
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6.
7.

wie vindt monitoring plaats en wat zijn de acties bij eventuele calamiteiten).
Indien er afwijkingen zijn geconstateerd dient de werkgever/ eigenaar daarvan
op de hoogte te worden gesteld en dienen direct aanpassingen plaats te vinden.
Maak een aantekening voor de evaluatie.

5.7.3

Evaluatie evenement
8. Maak een korte rapportage, zonodig met aanbevelingen.
9. Bespreek met de organisator/eigenaar van het evenement de eventuele
geconstateerde knelpunten.
10. Indien een werkgroep is samengesteld: evalueer de samenwerking en bespreek
eventuele knelpunten.

5.7.4

Adviezen die kunnen worden verstrekt aan de eigenaar / organisator evenement:
•
Vul het voorraadvat zo laat mogelijk. Probeer te voorkomen dat het voorraadvat
in een warme omgeving staat (in de zon, naast warmte-afgevende apparatuur).
In principe dient beheersing ook plaats te vinden in het voorraadvat via
(electro)chemisch beheer. Mogelijk kunnen doseringen verlaagd worden door
gebruik van fysisch beheer tussen voorraadvat en leidinginstallatie (bij
passagiersschepen);
•
Controleer de staat van de (leiding)waterinstallatie; zorg ervoor dat de installatie
zo schoon en droog als mogelijk is;
•
Zorg ervoor dat de risicoanalyse, beheersplan en logboek zo veel mogelijk
conform beleidsregel 4.87 en handleiding AI-32 zijn opgesteld (zie paragraaf
4.2).
•
In de risicoanalyse dient een omschrijving van de waterinstallatie te worden
opgenomen (schema installatie, omschrijving alle componenten), wanneer de
waterinstallatie gebruikt wordt/aanstaat en een omschrijving van de knelpunten
in de installatie die kunnen zorgen voor groei van legionellabacteriën;
•
In het beheersplan dient een omschrijving gegeven te worden van alle
maatregelen om de groei van de legionellabacteriën te beheersen. Een thermisch
beheersplan is in de regel niet mogelijk bij deze (leiding)waterinstallaties. Beheer
kan plaatsvinden door toevoeging chloorverbinding (chemisch beheer; mits in
toegestane concentratie). Afhankelijk van de waterinstallatie zou ook fysisch of
elektrochemisch beheer mogelijk kunnen zijn. Het valt aan te bevelen hiervoor
een waterbehandelingsbedrijf voor advies te vragen. In ieder geval dient in het
beheersplan te worden opgenomen wanneer en door wie monitoring van het
systeem plaats vindt en wanneer en door wie onderhoud van het systeem
plaatsvindt (afhankelijk periode in gebruik). Daarnaast dient net als bij het
Thermisch beheersplan aangegeven te worden wat er wordt gedaan bij
calamiteiten (uitval of stilstand apparatuur bijvoorbeeld);
•
Bij het ontbreken van expertise is het raadzaam de leverancier, een
wateradviesbedrijf en/of een waterbehandelingsfirma een risicoanalyse en een
beheersplan op te laten stellen;
•
Let op: de beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd op het moment dat er
water in de installatie (voorraadvat) wordt gebracht en kunnen worden gestaakt
nadat niemand meer wordt blootgesteld aan de waternevel van de installatie;
•
Houd een logboek bij van de genomen beheersmaatregelen. Geef weer wanneer
de beheersmaatregelen genomen zijn, wat er gedaan is en wie het gedaan heeft.
Bij alternatieve beheersmaatregelen kan dit uitbesteed en geautomatiseerd zijn;
•
Stel iemand verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beheersmaatregelen en
het noteren van de maatregelen in een logboek.

Legionellapreventie voor Publieksevenementen

Pagina 45 van 76

6

Praktijkvoorbeelden

In dit hoofdstuk zijn een aantal voorbeelden opgenomen van publieksevenementen
waar waterverneveling optreedt. Per voorbeeld wordt besproken hoe toezicht plaats
kan vinden. Let wel, het is niet mogelijk alle situaties tot in detail te beschrijven en
er kunnen tijdens de beschreven evenementen uitzonderingen voorkomen die hier
niet worden besproken.
6.1

Vierdaagse Nijmegen
Casus:
De vierdaagse in Nijmegen is een groot evenement waar tienduizenden lopers aan
deelnemen. Tijdens de vierdaagse worden op meerdere plekken in de stad tijdelijke
douche-units geplaatst voor de deelnemers. Daarnaast overnachten een groot aantal
lopers in sporthallen en maken daar gebruik van de douches. De deelnemers die van
deze waterinstallaties gebruik maken komen uit het hele land en vaak ook uit het
buitenland. De gemeente (GGD) is toezichthouder bij dit evenement. Hoe dient
toezicht plaats te vinden?
Toezicht:
[In deze casus wordt er van uitgegaan dat voor aanvang van het evenement in de
evenementvergunning bepalingen voor legionellapreventie zijn opgenomen en de
gemeente (GGD) handhavend kan optreden. Zie volgende casus voor een situatie
waarbij geen bepalingen voor legionellapreventie in de vergunning zijn opgenomen.]
Minimaal een maand voor aanvang van het evenement verzoekt de gemeente
(GGD) de organisator een lijst te sturen met locaties waar tijdelijke douche-untis
geplaatst worden en eventuele andere vernevelende tappunten of waterinstallaties.
Van alle tijdelijke douche-units die op een bestaande leidinginstallatie wordt
aangesloten dient de organisator vervolgens de risicoanalyses en beheersplannen op
te sturen naar de toezichthouder. Voor de douches in de sporthallen is geen
legionellapreventie noodzakelijk, ongeacht of er gebruik gemaakt wordt van de
douches.
Deskstudie risicoanalyse:
Bij het controleren van de risicoanalyse van de tijdelijke douche-units (met tijdelijke
leidinginstallatie) dient gebruik gemaakt te worden van checklist C (bijlage 8.4). In
de risicoanalyse dient een schema van de installatie te staan, wanneer de
leidinginstallatie gebruikt wordt (wanneer wordt de installatie aangesloten op het
bestaande leidingnet en of de tappunten dagelijks of wekelijks gebruikt worden),
wat de staat van de tijdelijke leidinginstallatie is bij aflevering en of er acties zijn
gedaan om de installatie te reinigen (indien de installatie niet zo schoon en droog als
mogelijk is aangeleverd dient de organisator de leverancier/verhuurder te verzoeken
de installatie te reinigen (desinfecteren)). In het risico-oordeel dient vermeld te zijn
wat de knelpunten met betrekking tot legionellagroei zijn vanaf het moment van
installatie totdat de installatie niet meer gebruikt wordt (leidingen bovengronds,
stilstand doordat leidingen/tappunten (nog) niet gebruikt worden, voorraadvat) en
wat voor beheersmaatregelen genomen worden om de knelpunten te beheersen.
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Deskstudie beheersplan:
In het beheersplan dienen beheersmaatregelen beschreven te zijn voor knelpunten
die niet opgelost kunnen worden door aanpassingen in de waterinstallatie. Dit is met
name van toepassing bij onregelmatig gebruik.
Voor de beheersing kan gebruik gemaakt worden van thermisch beheer of fysisch
beheer (UV en/of ultrafiltratie). Gebruik voor de controle checklist C (bijlage 8.4).
Bij thermisch beheer is het van belang te controleren of er duidelijke instructies zijn
voor de controle van de temperatuur, spoelinstructies (voor koud water kan dat
dagelijks zijn indien de temperatuur boven de 20 °C is) en met name of er
instructies zijn wat te doen bij ‘calamiteiten’, ofwel wat te doen als de koud water
temperatuur boven de 20 °C is, wat te doen als een tappunt niet wekelijks gebruikt
wordt. Daarnaast is het van belang dat de instructies zo opgesteld zijn dat iedereen
ze kan uitvoeren (het kan voorkomen dat degene die belast is met het uitvoeren van
de beheersmaatregelen ziek wordt en in deze situatie dient een vervanger de
beheersmaatregelen snel over te kunnen nemen).
(Elektro-) chemisch beheer is alleen mogelijk indien dit is toegestaan door de VROMInspectie en het te gebruiken middel goedgekeurd is door het CTB. Tevens dient de
leverancier/ verhuurder akkoord te zijn met het nemen van deze
beheersmaatregelen (in verband met mogelijke beschadiging apparatuur). Indien
chemisch beheer plaats vindt dienen deze toestemmingen aanwezig te zijn. Controle
van het beheer vindt op dezelfde wijze plaats als bij fysisch beheer (zie checklist C;
is monitoring van het systeem aanwezig, is het duidelijk wat er gedaan moet worden
bij calamiteiten, etc).
Handhaving:
Bij het ontbreken of onvoldoende bespreken van beheersmaatregelen dient aan de
organisator opgelegd te worden dit terstond aan te passen (voor aanvang
evenement). Voor adviezen over aanpassingen zie: paragraaf 5.3.4 en checklist C.
Mocht na deze adviezen nog geen verbetering plaats hebben gevonden dan kan in
het uiterste geval opgelegd worden dat de vernevelende tappunten niet gebruikt
mogen worden tijdens het evenement.
Deskstudie logboek:
Bekijk of in het logboek duidelijk staat beschreven wanneer de benodigde
beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en door wie. Controleer ook of er actie is
genomen indien een calamiteit is geconstateerd. Mocht er twijfel zijn of de notitie
onduidelijk bekijk dan op locatie hoe de legionellapreventie wordt uitgevoerd.
Controle op locatie tijdens evenement:
Neem de risicoanalyse, beheersplan en logboek mee naar het evenement. Om te
controleren of de risicoanalyse correct is opgesteld kan random een aantal
onderdelen van de installatie opgezocht worden en gecontroleerd of deze onderdelen
ook daadwerkelijk op de locatie aanwezig zijn (tappunt, positie boiler etc). Indien er
weinig tot geen expertise is over leidingwaterinstallaties is het ook mogelijk een
externe expert hiervoor in te huren (bijvoorbeeld het waterleidingbedrijf).
Bespreek en bekijk eventuele vraagtekens/opmerkingen met betrekking tot de
risicoanalyse, beheersplan en logboek samen met de beheerder (onduidelijkheden
over gebruikfrequentie, hoge temperatuur bepaalde tappunten etc). Bekijk ook de
staat van de tijdelijke leidingwaterinstallatie. Ziet de installatie er redelijk schoon
uit? Is er sprake van (biologische) aanslag (algen/mos/kalk of andere aanslag)? Dit
zijn signalen dat er mogelijk geen goed onderhoud plaats vindt. Probeer ook een
indruk te krijgen of de beheerder en/of uitvoerders van de beheersmaatregelen
goed op de hoogte zijn wat er gedaan moet worden en wanneer (stel vragen over de
te nemen maatregelen en wanneer ze moeten worden uitgevoerd). Mocht uit de
vragen blijken dat er onduidelijkheden zijn dan is het aan te bevelen de uitvoerder
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van de beheersmaatregelen te vragen voor te doen hoe de preventie uitgevoerd
wordt (praktijktoets; zie checklist C).
Mocht uit deze praktijktoets blijken dat er onvoldoende preventie plaats vindt, dan
dient de organisator terstond verbeteringen door te voeren (zie voor advies:
paragraaf 5.4.3 en checklist C).
6.2

Meerdaags popfestival op terrein met doorlopende vergunning
Casus:
Er vindt een meerdaags popfestival plaats met overnachting en tijdelijke doucheunits. De douche-units zijn aangesloten op een paar buitenkranen van een sporthal.
Daarnaast zijn er fonteintjes geplaatst op het dak van de mobiele biertenten. De
fonteintjes maken gebruik van leidingwater in een voorraadvat en een circulerend
systeem. Het popfestival vindt plaats op een evenemententerrein met een
doorlopende vergunning. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk bepalingen
voor legionellapreventie op te nemen in de evenementvergunning. Hoe dient
toezicht plaats te vinden?
Toezicht:
Vanwege het ontbreken van bepalingen voor legionellapreventie in de vergunning en
door het ontbreken van regelgeving voor de tijdelijke douche-units en fonteinen is
handhaving niet goed mogelijk. De gemeente (GGD) kan in deze situatie de
organisator alleen adviseren en voorlichten.
Desalniettemin kan het stappenplan in hoofdstuk 5 van de betreffende
waterinstallaties doorlopen worden. Dit houdt in dat er gecontroleerd wordt of er
een risicoanalyse en beheersplan is opgesteld. Indien dit niet is uitgevoerd is het
aan te bevelen om de organisator te adviseren wel uit te voeren om de risico’s op
een uitbraak van legionellose zoveel mogelijk te verminderen.
Met betrekking tot de tijdelijke douche-units verloopt de werkwijze hetzelfde als bij
de Vierdaagse in Nijmegen. Alleen de handhaving verschilt. Er kan niet opgelegd
worden dat verbeteringen in de documenten plaats moet vinden of in de uitvoering
van de beheersmaatregelen; het kan alleen verzocht worden.
Voor de fonteinen wordt veelal gekozen voor toevoeging van een chloorverbinding
(bijvoorbeeld natriumhypochloriet). Thermisch beheer is niet mogelijk en de andere
methoden (fysisch en elektrochemisch) werken in dit geval meestal minder goed of
ze zijn kostbaarder en intensiever in onderhoud.
Indien er nog geen risicoanalyse en beheersplan zijn opgesteld is het aan te raden
om de organisator te adviseren dit te laten doen door een wateradviesbedrijf of door
de leverancier van de apparatuur. Let wel, de leverancier is echter niet
verantwoordelijk voor de uitvoering van de legionellapreventie (is afhankelijk van
gebruik) en kan hier extra kosten voor rekenen. De organisator mag ook zelf de
benodigde documenten opstellen.
De enige regelgeving die in deze situatie gebruikt kan worden voor handhaving is de
Wet Publieke Gezondheid. Echter, deze wet kan alleen handhavend gebruikt worden
door de gemeente als er sprake is van een acuut gezondheidsrisico. Indien de
organisator geen legionellapreventie uitvoert is er geen sprake van een acuut
gezondheidsrisico en is het niet noodzakelijk en mogelijk de vernevelende
waterinstallaties af te sluiten.
Na afloop van het festival is het aan te raden met de houder van de vergunning een
evaluatiegesprek te houden en te verzoeken bepalingen voor legionellapreventie op
te nemen in de vergunning voor volgend jaar. Indien de vergunning afloopt is het
aan te raden in de nieuwe vergunning de bepalingen op te nemen zoals
weergegeven in bijlage Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
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6.3

Floriade
Casus:
Bij de Floriade is er sprake van veel verschillende vernevelende waterinstallaties. Er
wordt gebruik gemaakt van zowel bestaande als tijdelijke leidinginstallaties waar
sproei-installaties op worden aangesloten. Er zijn fonteinen en waterdecoraties. Er
zijn tevens badinrichtingen en er wordt gebruik gemaakt van voorraadvaten.
Daarnaast wordt een tijdelijke natte koeltoren gebruikt. Het evenement wordt door
grote aantallen mensen bezocht. Hoe dient toezicht plaats te vinden?
Toezicht:
Door gebruik van verschillende type waterinstallaties zijn ook verschillende
toezichthouders betrokken bij het evenement. Bij een evenement van dergelijk
omvang is het aan te raden dat de organisator de verschillende toezichthouders
betrekt bij de voorbereidingen.
De gemeente (GGD) kan samen met de organisator de initiator zijn om een
werkgroep op te stellen. Het is aan te bevelen de verschillende toezichthouders in de
werkgroep te laten plaatsnemen (VROM-Inspectie, Provincie en Arbeidsinspectie) als
ook het Waterleidingbedrijf.
De werkgroep bekijkt vervolgens de geplande waterinstallaties en bepaalt wat de
beste strategie is om legionellapreventie uit te voeren. Het Waterleidingbedrijf kan
adviseren bij het aanleggen van de waterinstallatie en eventueel bij het opstellen
risicoanalyse en beheersplan (mogelijk geeft het waterleidingbedrijf aan dat het
opstellen van de documenten uitgevoerd moet worden door een wateradviesbedrijf).
Het toezicht van de gemeente (GGD) beperkt zich in deze situatie met name met
het leveren van input bij de werkgroep en eventueel een controle tijdens het
evenement of de beheersmaatregelen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Voor
het uitvoeren van de controle kan gebruik gemaakt worden van checklist C.
Aangezien de toezichthouders in dit geval actief betrokken zijn bij het opzetten van
de legionellapreventie is een deskstudie niet noodzakelijk.

6.4

Publieksevenement op en nabij een passagiersschip
Casus:
Tijdens SAIL vindt op een groot passagiersschip, gelegen aan de wal, een
publieksevenement plaats (met 500 bezoekers) waarbij een deel van de bezoekers
overnacht op het schip en gebruik maakt van de douches aan boord. Verder is er
een waterval geplaatst als decoratie. Voor de waterval wordt oppervlaktewater
gebruikt. De gemeente (GGD) is vooraf niet op de hoogte gesteld van het
evenement en is pas op de dag zelf op de hoogte. In de evenementvergunning zijn
geen bepalingen opgenomen voor legionellapreventie.
Hoe dient toezicht plaats te vinden?
Toezicht:
De toezichthouder voor legionellapreventie op een passagiersschip is de
Arbeidsinspectie (Arbo-besluit 4.87). Neem contact op met de Arbeidsinspectie (AI)
en vraag of bekend is of op dat passagiersschip legionellapreventie plaats vindt.
Gezien het beleid van de AI, legionellapreventie is onderdeel van de RI&E, is het
echter goed mogelijk dat niet duidelijk is of op deze locatie legionellapreventie
plaatsvindt. Indien de AI niet op de hoogte is, is het aan te raden contact te zoeken
met de organisator (of met de eigenaar van het schip) en te vragen naar de
risicoanalyse en beheersplan. Indien deze documenten niet aanwezig zijn, is het
noodzakelijk dit terug te koppelen aan de AI en te vragen of zij als toezichthouder
willen optreden. Het is voor de gemeente (GGD) niet mogelijk op te treden als
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toezichthouder omdat bepalingen in de vergunning ontbreken. In dat geval kan de
organisator van het feest en de eigenaar van het schip alleen gewezen worden op de
bestaande regelgeving en geadviseerd worden te bekijken of er nog
beheersmaatregelen getroffen kunnen worden op het laatste moment (enige
mogelijkheid is waarschijnlijk contact opnemen met een wateradviesbedrijf. Meest
waarschijnlijk is dat deze chemisch beheer voorstellen).
Indien de organisator geen legionellapreventie uitvoert is het niet noodzakelijk en
mogelijk de vernevelende waterinstallaties af te sluiten. Zoals eerder verwoord bij
de casus van het popfestival is er namelijk geen sprake van een acuut
gezondheidsrisico (handhaving via WPG).
De waterdecoratie die gevuld is met oppervlakte water vormt in principe geen risico
op een verhoogde concentratie legionella en preventie is niet noodzakelijk. Er is veel
competitie van andere micro-organismen waardoor er een natuurlijke balans is en
de kans is klein dat er legionellabacteriën in een hoge concentratie verneveld
worden.
Na afloop van het evenement is het aan te raden met de houder van de vergunning
(meestal de organisator) een evaluatiegesprek te houden. Hier kan worden
besproken of de legionellapreventie verbeterd kan worden. Tevens kan aangegeven
worden dat in de toekomstige evenementvergunning voortaan bepalingen voor
legionellapreventie worden opgenomen.
6.5

Grote fonteinen bij lichtshow
Casus: bij een evenement met een lichtshow wordt gebruik gemaakt van 2 tijdelijke
grote fonteinen; 1 fontein wordt gevuld met leidingwater en 1 fontein wordt
geplaatst in een grote vijver en gebruikt het water in de vijver (oppervlaktewater).
Het leidingwater waarmee de eerste fontein gevuld wordt is op dat moment 14°C.
Dient er legionellapreventie plaats te vinden bij beide fonteinen? En zo ja, hoe dient
er toezicht plaats te vinden?
Toezicht:
Voor de fontein gevuld met leidingwater is legionellapreventie wenselijk en is het
aan te bevelen hiervoor bepalingen in de evenementenvergunning op te nemen.
Voor de fontein in de vijver is legionellapreventie niet uitvoerbaar en kan
aangenomen worden dat de concentratie bacteriën laag is en de kans op legionellose
zeer klein is.
Ondanks dat het leidingwater waarmee de fontein gevuld wordt maar 14°C is en er
bij deze temperatuur geen groei optreedt, is niet uit te sluiten dat er (veel)
legionellabacteriën in het leidingwater zitten. In het verleden kan het leidingwater
mogelijk langere tijd boven de 20 °C zijn geweest en stil hebben gestaan, waardoor
legionellabacteriën kunnen groeien en biofilm zich heeft ontwikkeld. Daarnaast kan
ook in de tijdelijke fontein biofilm aanwezig zijn in bijvoorbeeld de spuitmondjes. De
aanwezigheid van legionellabacteriën is niet uit te sluiten en door het vernevelen
van water in het openbaar waar potentieel hoge concentratie legionellabacteriën in
kunnen zitten is legionellapreventie wenselijk. De meest gebruikte beheersmethode
voor dergelijke waterinstallaties is het toevoegen van chloorverbindingen (chemisch
beheer). Afhankelijk van de waterinstallatie kan mogelijk ook een filter/UV-systeem
gebruikt worden. Een wateradviesbedrijf of waterbehandelingsbedrijf kan de
organisator adviseren welk systeem het beste gebruikt kan worden en indien
chemicaliën gebruikt worden of het gebruik daarvan is toegestaan door het Ctgb.
Bij oppervlaktewater (water van de vijver) kan er van uitgegaan worden dat de
concentratie legionellabacteriën laag is doordat de temperatuur van het water niet
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vaak boven de 20°C komt en doorat er veel concurrentie is van andere microorganismen. De kans op het krijgen van legionellose door inademen van
oppervlaktewater is zo ver bekend nihil. Bovendien is het zeer moeilijk
legionellapreventie uit te voeren in een natuurlijke omgeving. Het is niet wenselijk
chloorverbindingen toe te voegen aan een vijver en filter/UV-systemen werken niet
door de ‘vervuiling’ van de vele (micro-)organismen.
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7

7.1

Bronnen

Wetten en regels
Waterleidingbesluit
Dit besluit (en dan met name het nieuwe Hoofdstuk IIIC ervan) is de opvolger van
de Tijdelijke regeling. Het betreffende wijzigingsbesluit (met toelichting) is
gepubliceerd in Staatsblad 2004, nr 576. Het aangepaste Waterleidingbesluit is op
28 december 2004 in werking getreden. Voor meer info over de verschillen tussen
Tijdelijke regeling en gewijzigde Waterleidingbesluit, zie het informatieblad
'Legionellapreventie in leidingwater. Bekijk of download het integrale besluit op
Overheid.nl:
http://www.wetten.nl/waterleidingbesluit
Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden

Dit besluit stelt regels die legionellabesmetting in bijvoorbeeld zwembaden en
sauna's moeten voorkomen.
Bekijk of download het besluit op Overheid.nl:
http://www.wetten.nl/besluit%20hygiene%20en%20veiligheid%20badinrichting
en%20en%20zwemgelegenheden
Waterleidingwet

De Waterleidingwet bevat onder meer de algemene zorgplicht van elke
eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie voor de deugdelijkheid van
het beschikbaar gestelde leidingwater (artikel 4, eerste lid).
Bekijk of download de wet op Overheid.nl:
http://www.wetten.nl/waterleidingwet
Arbo-besluit 4.87 en Beleidsregel 4.87
In Arbo-besluit 4.87 staan voorschriften voor luchtbehandelingsinstallaties en
bedrijfsmatig gebruikt water (zoals spoelwater, koeling, autowasstraten,
vernevelingsinstallaties in tuinbouw of plantenkassen, brandblusvoorzieningen, oogen nooddouches en hogedrukreinigers). De voorschriften gelden ook voor installaties
aan boord van schepen. Al deze installaties leveren voor werknemers een risico van
legionellabesmetting op. In beleidsregel 4.87a staan aanvullende voorschriften voor
koeltorens.
http://www.wetten.nl
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Dit besluit heeft op dit moment alleen betrekking op natte koeltorens. In het besluit
is een zorgplicht opgenomen waarin de risico’s voor de omgeving zoveel mogelijk
beperkt dienen te worden. Hiertoe kunnen maatwerkvoorschriften door de gemeente
opgesteld worden waarin bepalingen worden opgenomen voor het uitvoeren van
legionellapreventie bij koeltorens. De gemeente is de toezichthouder.
http://www.wetten.nl
Wet Collectie Preventie Volksgezondheid (WCPV)
In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) zijn de taken en
verantwoordelijkheden van de gemeente ten aanzien van collectieve preventie op
het gebied van volksgezondheid vastgelegd. De gemeenten brengen de hieruit
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voortvloeiende werkzaamheden over het algemeen onder bij de GGD. Per 15 juni
2008 de WCPV wordt vervangen door de Wet Publieke Gezondheid (WPG)
http://www.wetten.nl

Wet Publieke Gezondheid (WPG)
Opvolger van ondermeer WCPV en Infectieziektenwet, treedt 15 juni 2008 in
werking. Met betrekking tot legionellapreventie is de WPG hetzelfde als de WCPV.
[nog niet openbaar]
7.2

Documentatie
ISSO Handleiding 55.1
ISSO-publicatie 55.1 Handleiding Legionellapreventie in leidingwater geeft een
uitwerking voor de risicoanalyse van collectieve leidingwaterinstallaties die vallen
onder de specifieke Legionella-wetgeving. Daarnaast geeft de publicatie voorstellen
voor installatieaanpassingen en regels voor het opstellen van een beheersplan. Deze
handleiding is aan te vragen bij www.isso.nl
Arbeidsinformatieblad-werkblad 32 Legionella (AI-32)
In het Arbeidsinformatieblad Legionella in industriële watersystemen wordt concreet
ingegaan op welke wijze de Arbo-besluit 4.87 en Beleidsregel 4.87 kan worden
uitgevoerd. Er wordt ingegaan op het beheer van koeltorens en andere industriële
watersystemen.
Te bestellen bij www.sdu.nl
VEWIN werkblad 1.4H ‘Tijdelijke leidingwaterinstallaties’
Technische eisen aan inrichting en onderhoud van de installatie zijn opgenomen in
de NEN 1006 normen; deze zijn uitgewerkt in de zogenoemde Vewin-werkbladen.
Het werkblad 1.4H is te downloaden van de website:
http://www.kiwa.ws/uploadedFiles/Drinkwaterinstallaties/Voorwaarden_normen_en_
uitwerking/WB_1-4_H.pdf

7.3

Overig
Aqua Nederland
http://www.aquanederland.nl
Overkoepelende organisatie van de waterbehandelingssector. Op deze site is ook
een lijst met waterbehandelingsfirma’s te vinden, waarvan sommigen ook
risicoanalyses en beheersplannen opstellen (onder andere AquaCare, Aquador, DHV,
Kalsbeek, Omegam water, Uvidis, TWMS). Veel van deze bedrijven zijn
gespecialiseerd in ‘alternatieve’ beheersmaatregelen.
ELDSNet (voorheen EWGLI)
http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/ELDSNet/Pages/Index.aspx
Website van European Legionnaires’ Disease Surveillance Network met
wetenschappelijke publicaties, Europese richtlijnen en een lijst van Europese
verblijfsaccommodaties waar legionella is geconstateerd.
Kiwa

http://www.kiwa.nl
Het Kiwa heeft op zijn site onder meer een lijst met bedrijven die gecertificeerd
zijn voor het uitvoeren van een risicoanalyse.
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Legionellapagina

http://legionella.pagina.nl
Overzicht van sites op het gebied van legionella.
Legionellavraagbaak

http://www.legionellavraagbaak.nl
Online vraagbaak over legionella van VROM en het Instituut voor Studie en
Stimulering van Onderzoek van Gebouwinstallaties (ISSO). Op deze site staat
informatie voor eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties, installateurs,
adviseurs, waterleidingbedrijven en gebouwbeheerders. Ook via e-mail kunnen
vragen worden gesteld.
Ministerie van Economische Zaken

http://www.minez.nl
Hier kunt u terecht met vragen over legionellapreventie op
mijnbouwinstallaties. Telefoon: 070 - 379 89 11
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

http://minszw.nl
Voor informatie over de aanpak van legionellarisico's van water dat
bedrijfsmatig wordt gebruikt, luchtbehandeling en koelwater kunt u terecht bij
de afdeling Publieksvoorlichting van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, telefoon 0800 9051.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

http://www.minvenw.nl
Hier kunt u terecht met vragen over legionellapreventie aan boord van
schepen. Telefoon: 070 - 351 61 71.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

http://www.minvws.nl
Bij VWS kunt u ook terecht voor informatie over de gezondheidsaspecten van
legionella, de maatregelen die u zelf kunt nemen om besmetting te voorkomen
en de aanpak van legionellarisico's bij grootschalige evenementen (zoals
tentoonstellingen). De afdeling Publieksvoorlichting is bereikbaar onder
telefoonnummer (070) 340 78 90.
Raad voor Accreditatie

http://www.rva.nl
Voor adressen van laboratoria die erkend zijn voor het nemen en analyseren
van legionella-monsters, kunt u contact opnemen met de Raad voor
Accreditatie. Het telefoonnummer is (030) 239 45 00.
UNETO-VNI

http://www.uneto-vni.nl
De UNETO-VNI behartigt de belangen van de bij haar aangesloten
installatiebedrijven en bevordert de technische ontwikkeling van het vakgebied.
De site heeft onder meer een handige zoekfunctie voor het vinden van een
installateur in de buurt.

Legionellapreventie voor Publieksevenementen

Pagina 54 van 76

Vewin

http://www.vewin.nl/smartsite.dws?id=874
Informatie van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland over collectieve
leidingwaterinstallaties.
VROM-Inspectie

http://www.minvrom.nl
Bedrijven met vragen over risicoanalyses of over recente onderzoeken binnen
een bepaalde branche, kunnen het best contact opnemen met een van de
regiokantoren van de VROM-inspectie.
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8

bijlagen

8.1 Indeling van locaties naar de mate van risico op legionellose
8.2
Checklist A. Wel of geen legionellapreventie noodzakelijk; te gebruiken
VOOR aanvang evenement en bij voorkeur te gebruiken bij de aanvraag
evenementvergunning
8.3 Checklist B. Toezicht bestaande (leiding)waterinstallaties
8.4 Checklist C. Toezicht tijdelijke (leiding)waterinstallaties
8.5 Bepalingen toe te voegen aan de evenementvergunning
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8.1

Indeling van locaties naar de mate van risico op legionellose

Cate
gori
e

Mate van
risico

Risicogroep en/of risico-installaties

Mate van
preventie

1.

Hoog

a.

Ongeacht wel of
geen vorming van
aërosolen
legionellapreventie
toepassen.

2.

Middelmati
g

Ziekenhuizen waar transplantaties worden
uitgevoerd.
b. Ziekenhuizen waar veel patiënten liggen met
chronische longaandoeningen (COPD).
c. Ziekenhuizen met een afdeling hematologie of
oncologie.
d. Ziekenhuizen waar veel patiënten met
immuunstoornissen verblijven.
e. Zorginstellingen zoals bedoeld in artikel 1 van de
Kwaliteitswet zorginstellingen, met dien verstande
dat het zorginstellingen betreft waar mensen kunnen
overnachten.
f. Ziekenhuizen zoals bedoeld in de Wet
ziekenhuisvoorzieningen (en niet onder categorie a
t/m d vallen).
g. Inrichtingen zoals bedoeld in de Wet hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(Whvbz), bijv. zwembaden, sauna’s, locaties met
whirlpools (bijv. prostitutiebedrijven), hotels met
bad- en zweminrichtingen, etc.
h. Een terrein of in een inrichting waar
publieksevenementen10 plaatsvinden en waar
gebruik gemaakt wordt van een tijdelijk aangelegde
leidingwaterinstallatie11 en/of waterinstallaties die
vallen onder o. en/of p.
i. Logiesgebouwen dan wel logiesverblijven12 .
j. Vakantieparken13 .
k. Asielzoekerscentra14.
l. Kampeerterreinen en jachthavens zoals bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de openluchtrecreatie.
m. Militaire gebouwen en installaties waar een tijdelijke
waterinstallatie is aangelegd en tijdelijk wordt
verbleven.
n. Gebouwen waarin een penitentiaire inrichting is
gehuisvest 15.
o. Inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer,
waar water procesmatig wordt verneveld, bijv.
groentewasplaats, autowasserij, tuincentra,
tandheelkundige en mondhygiënische units etc.
p. Locaties waar in het openbaar verneveld16 wordt
(bijv. [binnen]fonteinen, koeltorens,
luchtbevochtigingsinstallaties en tentoongestelde
whirlpools).
q. Passagiersschepen17 .

Bij aërosolvorming
legionellapreventie
toepassen.

10 Het betreft publieksevenementen waar krachtens de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning voor is
verleend. Publieksevenementen waarvoor krachtens de Wet op de openluchtrecreatie door het bevoegd gezag
ontheffing wordt verleend (tijdelijk kampeerterrein) worden hier ook onder verstaan.
11 Tijdelijk aangelegde leidingwaterinstallatie: locaties waar voor een vooraf vastgestelde periode een
leidingwaterinstallatie wordt aangelegd (al dan niet conform het waterleidingbesluit) en na het aflopen van de
termijn weer wordt ontmanteld/verwijderd.
12 Gebouw of gedeelte van gebouw, welk gebouw of welk gedeelte blijkens zijn constructie en inrichting is bestemd
voor het bieden van recreatief of tijdelijk onderdak aan mensen die hun hoofdverblijf elders hebben zoals hotels,
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Cate
gori
e

Mate van
risico

Risicogroep en/of risico-installaties

Mate van
preventie

3.

Laag

Geen
legionellapreventie
toepassen op dit
moment.

4.

Wisselend

Alle overige locaties waar water aan derden wordt
geleverd, zoals o.a.:
r. Sportcomplexen.
s. Onderwijsinstellingen.
t. Bedrijven (uitgezonderd
bedrijven/bedrijfshandelingen genoemd in categorie
2).
u. Instellingen voor jeugdhulpverlening.
v. Kindercentra.
w. Justitiële instellingen (o.a. rechtbankgebouwen).
x. Horeca-instellingen.
y. Militaire gebouwen en installaties (uitgezonderd
locaties genoemd in punt m).
z. Wooncomplexen met centrale levering van warm
water.
aa. Schepen (behalve schepen genoemd onder punt q).
bb. Vliegtuigen.
cc. 'Grijs water'-installaties, mits correct geïnstalleerd.
dd. Privéwoningen.

Geen
legionellapreventie
toepassen op dit
moment.

Nota bene:
Legionellapreventie voor de leidingwaterinstallaties van de locaties a t/m n
vallen onder het hoofdstuk IIIC van het Waterleidingbesluit.
Voor de locaties die vallen onder punt g en in de Whvbz als categorie
A-badinrichtingen worden benoemd, is preventie van aërosolvormend
zwembadwater (bv. whirlpools, nevelgrotten of waterspeelelementen)
noodzakelijk. Deze preventie valt onder de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). De leidingwaterinstallatie
(douches) van het zwembad valt onder het Waterleidingbesluit.
Waterinstallaties genoemd bij punt m tot en met o vallen onder de
Beleidsregel Legionella van het ministerie van SZW. Uitzondering vormen
hierbij waterinstallaties als (binnen)fonteinen en tentoongestelde whirlpools.
Op dit moment zijn voor deze waterinstallaties geen regels voor
legionellapreventie.

op kampeerterreinen of in jachthavens, of in andere gebouwen of op terreinen die daarmee uit hun aard of
functie gelijk gesteld kunnen worden (Bouwbesluit, artikel 1, tweede lid).
13 Vakantiepark: verzameling van niet in een logiesgebouw gelegen logiesverblijven die in het kader van een bedrijf
of in enigerlei vorm van samenwerking door de rechthebbenden worden beheerd.
14 Hieronder vallen zowel asielzoekerscentra in bestaande als tijdelijke gebouwen. Uit de kruistabel (zie bijlage IV) is
gebleken dat alleen sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico bij asielzoekerscentra waarvoor een tijdelijke
waterinstallatie wordt aangelegd (bijvoorbeeld voor een tentenkamp). Het ministerie van VROM heeft echter in
haar regelgeving opgenomen dat alle asielzoekerscentra verplicht aan legionellapreventie moeten doen. Uit
praktische overwegingen is daarom besloten alle asielzoekerscentra te plaatsen in categorie 2.
15 Een penitentiaire inrichting als bedoel in artikel 3, eerste lid van de Penitentiaire beginselenwet, zoals gewijzigd
op 8 maart 2002. Uit de kruistabel (zie bijlage IV) is gebleken dat penitentiaire inrichtingen geen verhoogd
gezondheidsrisico opleveren en dat legionellapreventie niet noodzakelijk is. Het ministerie van VROM heeft echter
in haar regelgeving opgenomen dat alle penitentiaire inrichtingen verplicht aan legionellapreventie moeten doen.
Uit praktische overwegingen is daarom besloten alle penitentiaire inrichtingen te plaatsen in categorie 2.
16 Omgeving waar grote groepen mensen verblijven en bewust of onbewust worden blootgesteld aan fijne
waternevel van waterinstallaties die niet vallen onder het Waterleidingbesluit.
17 Elk schip dat door de eigenaar bestemd is om meer dan twaalf passagiers te vervoeren, dan welk een schip dat
meer dan twaalf passagiers vervoert (Schepenwet, artikel 1, eerste lid, sub d).
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8.2

Checklist A. Wel of geen legionellapreventie noodzakelijk; te
gebruiken VOOR aanvang evenement en bij voorkeur te gebruiken bij
de aanvraag evenementvergunning

Naam evenement: ----------------------------------------------------------------Naam contactpersoon: -----------------------------------------------------------Telefoonnummer: ----------------------------------------------------------------E-mail: ----------------------------------------------------------------------------Datum van de check: ------------------------------------------------------------Ingevuld door: --------------------------------------------------------------------1. Worden de bezoekers tijdens het publieksevenement
blootgesteld aan fijne waternevel (aërosolen) door
versproeiing?
[Deze vraag bij voorkeur opnemen in aanvraag evenementvergunning]
 Ja, door gebruik van douches
 Ja, door waterdecoraties (fontein, waterval, regengordijn, kunstwerk)
 Ja, door (speel)apparatuur geplaatst in (zwem)baden of whirlpool
 Ja, door een koeltoren of luchtbevochtiging
 Ja, door een sproei-installatie (het besproeien van bijv. een grasveld
valt hier buiten; het gaat hier om een sproei-installatie met
proceswater zoals bij een wasstraat of in de tuinbouw)
 Ja, anders, nl.


Nee (geen legionellapreventie noodzakelijk; einde vragenlijst)

2. Indien gebruik gemaakt wordt van douches. Waar vindt de
verneveling plaats (locatie)?
 Buitenterrein: aansluiting via tijdelijke18 leidingwaterinstallatie
 Binnen in gebouw: aansluiting via tijdelijke leidingwaterinstallatie
 Gebruik bestaande19 douches op locatie uit risicocategorie 1 of 2
(zwembad, zorginstelling, camping, hotel, vakantiepark,
passagiersschip; zie bijlage 1)
 Gebruik bestaande douches op locatie uit risicocategorie 3 of 4 (alle
overige locaties: sporthal, onderwijsinstelling, wijkcentra, woonhuis,
horeca, kantoorgebouwen, etc)

[Indien bij vraag 1 is aangegeven dat er alleen gebruik gemaakt wordt van
douches en in vraag 2 aangegeven is dat deze douches behoren bij een
locatie uit risicocategorie 3 of 4 dan is legionellapreventie niet noodzakelijk;
einde vragenlijst. In alle overige situaties is legionellapreventie
noodzakelijk.]

18 Tijdelijke (leiding)waterinstallatie: locaties waar voor een vooraf vastgestelde periode een (leiding)waterinstallatie
wordt aangelegd en na het aflopen van de termijn weer wordt ontmanteld/verwijderd.
19 Bestaande (leiding)waterinstallatie: een (leiding)waterinstallatie die niet speciaal voor het publieksevenement is
aangelegd, maar behoort tot een gebouw of terrein (bijvoorbeeld collectieve leidingwaterinstallatie, koeltoren op
gebouw, vaste fontein, etc.).
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3. Betreft het een evenement met veel bezoekers en
verschillende vernevelende waterinstallaties (bijv. Floriade)
of een grote vernevelende waterinstallatie waar veel
bezoekers langslopen (bijv. grote fontein bij ingang
meerdaags popfestival)?
 Ja  stel een werkgroep samen met alle betrokken toezichthouders
(VROM-Inspectie, AI, en/of provincie) en regionaal
waterleidingbedrijf. Alle verdere acties gaan in overleg met
werkgroep. In overleg kan de rest van deze checklist en checklist B
gebruikt worden.
 Nee  geen werkgroep noodzakelijk; checklist gebruiken.
4. Zijn de niet-leidingwaterinstallaties tijdelijk geplaatst of
onderdeel van het gebouw/terrein?
 Nee, er wordt alleen van tappunten van een (tijdelijke)
leidingwaterinstallatie gebruik gemaakt
 Ja, tijdelijk geplaatst voor het evenement
 Ja, onderdeel van gebouw/terrein
 Beide; er wordt van zowel bestaande als tijdelijk geplaatste
vernevelende waterinstallaties gebruik gemaakt
5. Verzoek de organisator een overzicht te sturen/faxen met de
volgende informatie:
 Lijst me alle vernevelende (leiding)waterinstallaties
 Wanneer de waterinstallatie wordt aangesloten
 Hoe vaak de waterinstallatie gebruikt gaat worden
 Of een risicoanalyse en beheersplan is opgesteld
 Zo ja door wie:
[Verzoek de organisator de risicoanalyse en het beheersplan op te sturen
indien de gemeente (GGD) toezicht moet uitvoeren en er geen sprake is
van een andere toezichthouder]
6. Indien van toepassing kunnen de volgende adviezen gegeven
worden (meer adviezen in hoofdstuk 5 en checklist B en C):
 Zorg ervoor dat de (leiding)waterinstallatie zo laat mogelijk gevuld
wordt met water (of zo laat mogelijk wordt aangesloten)
 Zet een voorraadvat of – tank op een zo koel mogelijke plek
 Controleer of een tijdelijke (leiding)waterinstallatie bij aflevering
droog en zo schoon mogelijk is (zo niet: laten reinigen door
leverancier)
 Indien zelf niet deskundig; laat de risicoanalyse en het beheersplan
opstellen door een wateradviesbedrijf

Met behulp van bovenstaande informatie kan bepaald worden of en welke
bepalingen in de evenementvergunning opgenomen moeten worden. Op
deze manier is het mogelijk handhavend op te treden. Gebruik checklist B
en C om te bepalen of legionellapreventie op de juiste wijze wordt
uitgevoerd.
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8.3

Checklist B. Toezicht bestaande (leiding)waterinstallaties

Naam evenement: ----------------------------------------------------------------Naam contactpersoon: -----------------------------------------------------------Telefoonnummer: ----------------------------------------------------------------E-mail: ----------------------------------------------------------------------------Datum van de check: ------------------------------------------------------------Ingevuld door: --------------------------------------------------------------------[Deze checklist alleen gebruiken voor evenementen waarvoor
legionellapreventie noodzakelijk is en gebruik wordt gemaakt van
bestaande (leiding)waterinstallaties. Gebruik checklist A om dat te bepalen.
Gebruik checklist C voor tijdelijke (leiding)waterinstallaties]
Uitzondering: voor bestaande waterdecoraties (fonteinen, sierwatervallen,
waterkunstwerken etc) ook checklist C gebruiken (vanwege onduidelijke
regelgeving).
BESTAANDE (LEIDING)WATERINSTALLATIES
A. Acties VOOR aanvang evenement
1. Welke bestaande (leiding)waterinstallaties worden gebruikt?
 Collectieve leidingwaterinstallatie uit risicocategorie 1 of 2
 Waterdecoraties (fontein, waterkunstwerk, waterval; voor verder
toezicht gebruik checklist C)
 Natte koeltorens of luchtbevochtiging (niet met stoom)
 Passagiersschip (douches of andere vernevelende waterinstallaties)
 Procesmatige verneveling (wasstraten, tuincentra, etc)
 Anders, nl.
2. Is er een risicoanalyse, beheersplan en logboek aanwezig?
 Ja  ga naar vraag 3
Nee  geef aan dat het verplicht is om een risicoanalyse,
beheersplan en logboek te hebben
Meld bij de verantwoordelijke toezichthouder dat er geen risicoanalyse
en beheersplan is.
(uitzondering vormen waterdecoraties; hiervoor is onduidelijke
regelgeving en kan geen verplichting worden opgelegd als er niets in de
vergunning is opgenomen. Gebruik hiervoor checklist C).


Toezichthouders:
o VROM-Inspectie: bestaande leidingwaterinstallaties
o Arbeidsinspectie: alle niet-leidingwaterinstallaties waar
werknemers op de werklocatie blootgesteld kunnen worden
aan verneveling (koeltorens, procesmatige verneveling), als
ook passagiersschepen
o Gemeente: koeltorens waarvoor het risico de omgeving
betreft
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BESTAANDE (LEIDING)WATERINSTALLATIES
3. Zijn de documenten eerder gecontroleerd door de toezichthouder?
 Ja  wanneer ________________ (datum)
[controleer bij de toezichthouder, vermeld dat er een publieksevenement
gaat plaatsvinden]
Nee
[Neem contact op met de betreffende toezichthouder, vermeld dat er
een publieksevenement gaat plaats vinden en vraag of ze de
documenten kunnen controleren en bij voorkeur ook op locatie gaan
controleren. Als de toezichthouder geen controle uitvoert en de
gemeente (GGD) vermoedt dat er wel sprake is van verneveling waar
veel bezoekers aan worden blootgesteld, kan de gemeente (GGD) alsnog
handhavend optreden indien er bepalingen voor legionellapreventie zijn
opgenomen in de evenementvergunning. Gebruik in dat geval checklist
C. Indien er geen bepalingen in de vergunning zijn opgenomen kan de
gemeente (GGD) de organisator alleen verzoeken aan
legionellapreventie te gaan doen.]


B. Acties TIJDENS evenement
Indien de toezichthouder eerder een controle heeft uitgevoerd is verdere
actie vanuit de GGD tijdens het evenement niet noodzakelijk.
Indien het vermoeden bestaat dat er geen goede controle heeft plaats
gevonden of dat de toezichthouder heeft aangegeven nog geen controle te
hebben uitgevoerd kan ervoor gekozen worden de locatie te bezoeken en te
controleren of er legionellabeheersing uitgevoerd wordt. Gebruik hiervoor
checklist C.
Indien er in de evenementvergunning bepalingen voor legionellapreventie
zijn opgenomen kan ook handhavend opgetreden worden. Mocht dat niet het
geval zijn kan de organisator alleen worden geadviseerd om de preventie te
verbeteren.
C. Acties NA het evenement (evaluatie)
Evalueer met de betreffende toezichthouder hoe de communicatie is
verlopen.
Het is aan te raden voor toekomstige evenementen duidelijke afspraken te
maken indien onduidelijkheid over de rol van de toezichthouder is geweest.
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8.4

Checklist C. Toezicht tijdelijke (leiding)waterinstallaties

Naam evenement: ----------------------------------------------------------------Naam contactpersoon: -----------------------------------------------------------Telefoonnummer: ----------------------------------------------------------------E-mail: ----------------------------------------------------------------------------Datum van de check: ------------------------------------------------------------Ingevuld door: --------------------------------------------------------------------[Deze checklist alleen gebruiken voor evenementen waarvoor
legionellapreventie noodzakelijk is en gebruik wordt gemaakt van tijdelijke
(leiding)waterinstallaties. Gebruik checklist A om dat te bepalen. De
checklist kan ook gebruikt worden voor bestaande
(leiding)waterinstallaties indien de GGD toezicht uitvoert]
A. DOCUMENTCONTROLE VOOR AANVANG EVENEMENT
1. Ontvangen van documenten




Risicoanalyse ontvangen op datum:



Documenten opgesteld door:

2.

Beheersplan ontvangen op datum:
Logboek ontvangen op datum:

Deskstudie: risicoanalyse

2.1 Algemene gegevens over de locatie vermeld?




NAW-gegevens

Indien van toepassing: NAW-gegevens toezichthouder en
adviesbureau
Verantwoordelijken benoemd in Legionella-preventieplan

2.2 Risicoanalyse uitvoering
 installatiebeschrijving gemaakt / aanwezig; duidelijke omschrijving
en werking van gehele waterinstallatie en voorzien van een
tekening/schema (leidingen/tappunten/apparatuur)
 indien leidingwaterinstallatie: inventarisatie aërosolvormende
tappunten opgesteld
 indien niet-leidingwaterinstallatie: aangegeven welk onderdeel zorgt
voor aërsolvorming
 indien leidingwaterinstallatie met thermische beheersmethode:
gebruiksfrequentie per tappunt weergegeven, aangeven wanneer
leidinginstallatie aangesloten wordt of is op de bestaande
leidinginstallatie en lijst met temperatuurmeting (trajectmeting) van
aantal koud en/of warm water tappunten en een aantal
omgevingstemperatuurmetingen (met name omgeving
koudwaterleiding)
 alle overige (leiding)waterinstallaties: aangegeven wanneer de
(leiding)waterinstallatie aangesloten wordt of is op de bestaande
leidinginstallatie of gevuld wordt met water
 indien voorraadvat of –tank aanwezig: positie van de tank benoemd
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(buiten/binnen, in de zon of niet, buiten bereik bezoekers) en
omgevingstemperatuur bepaald
indien niet-leidingwaterinstallatie of tijdelijke leidingwaterinstallatie
met douche-units: beschrijving onderhoud/reiniging aanwezig (van
leverancier) en vermelding wanneer onderhoud/reiniging plaats vindt
(opnemen in beheersplan)

2.3 Risico-oordeel. Het volgende dient daarin opgenomen te worden:
 samenvatting van alle knelpunten in de waterinstallatie
 per knelpunt aangeven of door aanpassing waterinstallatie knelpunt
weggenomen kan worden of dat het beheerst moet worden
 indien aanpassing waterinstallatie: aanpassing vermelden met datum
en omschrijving
 samenvatting van de te nemen beheersmaatregelen om de
knelpunten te beheersen
3. Deskstudie: thermisch beheersplan
Voor ‘alternatieve’ beheersmethoden zie punt 4.
Thermisch beheer is meestal alleen uitvoerbaar voor bestaande en
(sommige) tijdelijke leidingwaterinstallaties.
Alleen invullen indien het een beheersplan betreft gebaseerd op het spoelen
van tappunten en het controleren van de temperatuur van het leidingwater.
Controle van een bestaande (collectieve) leidingwaterinstallatie is in principe
niet noodzakelijk omdat de VROM-Inspectie toezichthouder is.
3.1 periodieke beheersmaatregelen






alle noodzakelijke beheersmaatregelen zijn benoemd (afhankelijk van
de leidingwaterinstallatie: temperatuurmeting omgeving, koud en
warm water, spoelingen van koud- en warmwatertappunten,
reiniging warmwaterapparatuur of voorraadvat, controle keerkleppen
en verzegelingen brandslanghaspels, bij bestaande leidinginstallaties
is ook monstername verplicht)
beheersmaatregelen duidelijk omschreven (iedereen moet de
maatregelen kunnen uitvoeren)
beheersmaatregelen verwijzen naar procedures.
beheersmaatregelen koud en warm water apart omschreven

3.2 procedure temperatuurmetingen
 voor temperatuurmetingen worden geijkte thermometers gebruikt
 Er wordt duidelijk beschreven hoe de temperatuur van het warme en
koude water moet worden gemeten, als ook waar de
omgevingstemperatuur moet worden gemeten (de meest warme
plekken waar de koudwaterleiding loopt)
 De temperatuurmetingen worden opgenomen in het logboek
 In de procedure staat beschreven wat er gedaan moet worden bij
afwijkingen in temperatuur
[Koud water dient <20 °C te zijn en warm water >60 °C. Indien koud water
continu boven 20 °C is; dagelijks spoelen en indien mogelijk de temperatuur
proberen te verlagen door wegnemen knelpunt. Indien koud water af en toe
tussen de 20 en 25 °C is, blijven monitoren en trachten temperatuur te
verlagen. Indien af en toe boven 25 °C  dagelijks spoelen.
Warm water > 60 °C. Indien lager: stel boiler beter af. Indien niet mogelijk
andere boiler aanschaffen of anders dagelijks spoelen van niet dagelijks
gebruikte tappunten.]
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3.3 procedure spoelen warm water (incl. mengleidingen korter dan 5
m)
 procedure voor spoelen warm water opgesteld (voor tappunten die
niet dagelijks gebruikt worden)
 lijst met tappunten die dagelijks kort gespoeld moeten worden
aanwezig
 staat vermeld dat de spoeling ongeveer 2 minuten moet zijn
3.4 procedure spoelen koud water
 procedure voor spoelen koud water opgesteld (voor tappunten die
niet dagelijks gebruikt worden en < 20 °C zijn)
 lijst met tappunten die dagelijks kort gespoeld moeten worden
aanwezig
 staat vermeld dat de spoeling ongeveer 2 minuten moet zijn
3.5 procedure thermisch desinfecteren indien mengleidingen
(langer dan 5 m) aanwezig zijn, koud water continu boven de 25
°C is of indien waterinstallatie gereinigd moet worden
(verhoogde concentratie legionella/ vuile waterinstallatie)
 procedure voor spoelen leidingen opgesteld (indien aanwezig)
 lijst met tappunten die dagelijks thermisch gedesinfecteerd moeten
worden aanwezig (tappunten die niet dagelijks gebruikt worden)
 staat vermeld dat bij 60°C of meer, 20 min gespoeld moeten
worden; bij 65°C of meer 10 min.; of bij 70°C of meer 5 min.
gespoeld moet worden?
 staat vermeld: hoe (meng)leidingen (langer dan 5 meter) thermisch
gedesinfecteerd moeten worden
 staat vermeld: dat de temperatuur tijdens het thermisch
desinfecteren gecontroleerd moet worden
 staat vermeld: wat te doen bij (temperatuur)afwijkingen
3.6 Bacteriologische watermonsters
Bij bestaande leidingwaterinstallaties uit risicocategorie 1 en 2 is het nemen
van watermonsters verplicht. Bij tijdelijke leidinginstallaties kan het ook
voorkomen dat er watermonster genomen worden.
 staat vermeld: wanneer monsters worden genomen en met welke
frequentie
 lijst aanwezig van punten waar monsters genomen dienen te worden
 staat vermeld: hoe monsters genomen moeten worden (facultatief,
alleen bij organisaties die zelf monstername doen)
3.7 Wat te doen bij aantreffen Legionella in het water
 procedure opgesteld “wat te doen bij verhoogde concentratie
legionella in koud en warm water”
 staat vermeld: wie geïnformeerd moet worden (adresgegevens GGD)
 staat vermeld: wat u niet moet doen (zelf gebruikers informeren,
zonder verdere acties herhalingsmonsters nemen)
 staat vermeld: bij bestaande leidingwaterinstallaties contact
opnemen met de VROM-Inspectie? Deze toezichthouder bepaald de
te nemen technische hygiënische maatregelen. De GGD wordt
geïnformeerd door de VROM-Inspectie en geeft advies over
gezondheidsrisico en informeren van gebruikers. Bij tijdelijke
leidingwaterinstallaties contact opnemen met de GGD.
 staat vermeld wat de mogelijkheden zijn om de bacteriën te
verwijderen in het leidingwater (thermische of chemische desinfectie)
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4. Deskstudie: beheersplan via ‘alternatieve’ beheersmethoden
‘Alternatieve’ beheersmethoden worden vooral gebruikt voor nietleidingwaterinstallaties (koeltorens, waterdecoraties, et cetera) maar ook voor
(tijdelijke) leidingwaterinstallaties.
Vaak wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde apparatuur en is het voor de
gemeente (GGD) niet te bepalen of deze apparatuur goed functioneert. Eventueel
kan een externe deskundige gevraagd worden om naar de opzet van het
beheersplan te kijken (bijvoorbeeld het regionaal Waterleidingbedrijf) en op locatie
te controleren of de apparatuur naar behoren werkt.

Soms laat de organisator de legionella-beheersing geheel over aan een
wateradviesbedrijf en/of de leverancier van de apparatuur. Dit bedrijf stelt dan een
risicoanalyse en beheersplan op, plaatst de benodigde apparatuur en controleert zelf
(soms op afstand via computersysteem) of de beheersing nog goed verloopt. De
organisator blijft echter nog steeds eindverantwoordelijk (of in een overeenkomst
moet anders bepaald zijn). Tevens is het aan te raden dat er minimaal één
verantwoordelijke op locatie is die weet wat te doen indien er calamiteiten zijn met
de apparatuur en de calamiteiten kan herkennen.

4.1 Wat voor beheersmethode(n) wordt (worden) gebruikt?
Fysisch:
 UV-desinfectie
 Microfilters/ultrafilters
 Combinatie UV-desinfectie en ultrafilters
 Pasteurisatie
Elektrochemisch:
 Koper/zilver-ionisatie
 Anodische oxidatie
Chemisch:
 Handmatige chloordosering (bijv. natriumhypochloriet)
 Continue (automatische) chloordosering
 Andere chemicaliën, nl. ……………


Andere beheersmethode, nl. …………..

4.2 Indien de waterinstallatie direct aan de bestaande
leidingwaterinstallatie is verbonden (al dan niet via keerklep) en er
wordt gebruik gemaakt van electrochemisch of chemisch beheer, is
toestemming van de VROM-Inspectie noodzakelijk. Is deze
toestemming opgenomen in het beheersplan?




ja
nee  organisator dient toestemming te vragen.

4.3 Is het beheersplan toegepast op de gehele waterinstallatie?




Ja (continue dosering bij watermeter of bij vulpunt / apparatuur bij
begin van de (tijdelijke) waterinstallatie (na de terugslagbeveiliging)
/ uitgang voorraadvat)
Nee, alleen bij alle aërosolvormende tappunten (bijv. microfilters in
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douchekoppen)
Nee  laat risicoanalyse en beheersplan aanpassen totdat beheersing
van de gehele waterinstallatie of in ieder geval alle aërosolvormende
tappunten beheersing plaatsvindt

4.4. Periodieke beheersmaatregelen







Duidelijke omschrijving van de werking van het beheerssysteem
aanwezig (informatie leverancier)
Duidelijke omschrijving van uit te voeren controles op het systeem
aanwezig (monitoring: werkt apparatuur optimaal, is bijvulling of
vervanging noodzakelijk e.d.)
Procedure aanwezig wat te doen bij afwijking controle (wat te doen:
vervanging onderdelen, bijvullen chemicaliën, wie voert het uit, etc.)
Frequentie van de uit te voeren controles vermeld

4.5 bacteriologische watermonsters
Verplicht voor koeltorens. Niet aan te raden voor waterdecoraties bij
evenementen, behalve indien het een langdurig evenement is (meer dan 7
dagen) en er aanwijzingen zijn dat beheer niet optimaal is
 staat vermeld: wanneer monsters worden genomen en met welke
frequentie
 lijst aanwezig van punten waar monsters genomen dienen te worden
 staat vermeld: hoe monsters genomen moeten worden (facultatief,
alleen bij organisaties die zelf monstername doen)
4.6 wat te doen bij aantreffen Legionella in het water (dient
aanwezig te zijn als het nemen van watermonsters verplicht is)




staat vermeld: wie geïnformeerd moet worden (contactgegevens
GGD)
staat vermeld: wat u niet moet doen (zelf gebruikers informeren,
zonder verdere acties herhalingsmonsters nemen)
staat vermeld wat u wel moet doen (monstername is INDICATIE
beheer; controleer of beheer goed wordt uitgevoerd. Pas
beheersmaatregelen zonodig aan)

Let op: Onderdeel A (deskstudie risicoanalyse en beheersplan) moet ‘goed’
zijn om voldoende beheersing te kunnen waarborgen.
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B. 1. CONTROLE LOGBOEK: THERMISCH BEHEER
Afhankelijk van de duur van het evenement en de opbouw van de
(leiding)waterinstallatie moeten één of meerdere van de
onderstaande logboekformulieren aanwezig zijn (zie bij onderdeel 2.
Controle logboek: andere beheersmethoden).
1.1
registratieformulier thermisch desinfecteren
(van mengleidingen > 5 meter, koudwaterleidingen continu boven
25 °C, bij verhoogde concentratie legionella)






datum, tijdstip en paraaf aanwezig
is aangegeven welke tappunten zijn gespoeld
is de aangegeven frequentie aangehouden (wekelijks/dagelijks)
is de gemeten temperatuur genoteerd
zijn de juiste acties ondernomen bij afwijkingen

1.2 registratieformulier spoelen warm water, (tappunten die niet
dagelijks gebruikt worden en mengleidingen <5 meter)






datum, tijdstip en paraaf aanwezig
is aangegeven welke tappunten zijn gespoeld
is de aangegeven frequentie aangehouden
is de gemeten temperatuur genoteerd (steekproef: hoeft niet bij elk
te spoelen tappunt)
zijn de juiste acties ondernomen bij afwijkingen

1.3. registratieformulier spoelen koud water (tappunten die niet
dagelijks gebruikt worden)






datum, tijdstip en paraaf aanwezig
is aangegeven welke tappunten zijn gespoeld
is de aangegeven frequentie aangehouden
is de gemeten temperatuur genoteerd (steekproef: hoeft niet bij elk
te spoelen tappunt)
zijn de juiste acties ondernomen bij afwijkingen

1.4 registratieformulier bacteriologische watermonsters [N.B.
watermonsters zijn niet verplicht voor tijdelijke
(leiding)waterinstallaties bij publieksevenementen]




datum, tijdstip en paraaf aanwezig
is de aangegeven frequentie aangehouden
zijn de juiste acties ondernomen bij afwijkingen (contact met GGD en
bij bestaande leidingwaterinstallaties met VROM-Inspectie,
thermische of chemische desinfectie, zonodig aanpassen
beheersmaatregelen en verwijderen knelpunten)
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B. 2. CONTROLE LOGBOEK: ANDERE BEHEERSMETHODEN
2.1 registratieformulier controle apparatuur aanwezig








datum, tijdstip en paraaf aanwezig
worden alle punten dien in het beheersplan / onderhoudscontract
worden aangegeven gecontroleerd
is aangegeven wat gecontroleerd moet worden
is het formulier gevoegd bij het beheersplan
indien periodiek maatregelen genomen moeten worden (vervanging
onderdelen, bijvullen chemicaliën, etc.): is dit duidelijk vermeld in
het logboek
zijn de juiste actie ondernomen bij afwijkingen (vervanging
onderdelen, bijvullen chemicaliën, etc.)

Let op: de legionellabeheersing kan volledig geautomatiseerd zijn en via de
computer verlopen. Zorg in dat geval dat ze uitdraaien van het logboek
sturen (het hoeft niet fysiek op papier bij het beheersplan te zitten).
2.2 registratieformulier bacteriologische watermonsters [N.B.
watermonsters zijn niet verplicht voor tijdelijke
(leiding)waterinstallaties bij publieksevenementen]




datum, tijdstip en paraaf aanwezig
is de aangegeven frequentie aangenomen
zijn de juiste acties ondernomen bij afwijkingen
(reiniging/desinfectie, zonodig aanpassing beheersmaatregelen of
verwijderen knelpunten, contact opgenomen met GGD)
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C.

Controle op locatie TIJDENS evenement

1.
Thermische beheersmethode
(tijdelijke) leidingwaterinstallaties
1.1 Bezoek de evenementlocatie en check de volgende punten:
 Bekijk samen met de beheerder/organisator globaal de
leidingwaterinstallatie en zoek random een aantal tappunten of een
boiler op in de risicoanalyse (controleer of de tappunten/boiler staan
beschreven).
 Bespreek en bekijk eventuele vraagtekens/opmerkingen met
betrekking tot de risicoanalyse en beheersplan samen met de
beheerder (onduidelijkheden over gebruikfrequentie, hoge
temperatuur bepaalde tappunten etc)
 Bespreek en bekijk eventuele vraagtekens/opmerkingen met
betrekking tot het logboek samen met de beheerder
(onduidelijkheden over schrijfwijze, data, genomen acties etc)
 Tijdelijke leidingwaterinstallatie: bekijk de staat van de tijdelijke
leidingwaterinstallatie. Ziet de installatie er redelijk schoon uit? Is er
sprake van (biologische) aanslag (algen/mos/ kalk andere aanslag).
Dit zijn signalen dat er mogelijk geen goed onderhoud plaats vindt
 Probeer een indruk te krijgen of de beheerder en/of uitvoerders van
de beheersmaatregelen goed op de hoogte zijn wat er gedaan moet
worden en wanneer (stel vragen over de te nemen maatregelen en
wanneer ze moeten worden uitgevoerd). Mocht uit de vragen blijken
dat er onduidelijkheden zijn dan kan gekozen worden om een
praktijktoets uit te voeren.

Praktijktoets: Laat de persoon of personen die belast is / zijn met de
uitvoering van de periodieke beheersmaatregelen alle noodzakelijke
handelingen voordoen.
1.2

temperatuurmeting
wordt een geijkte thermometer gebruikt?
Wordt op de juiste wijze de temperatuur gemeten (kraan opzetten
met redelijk krachtige straal. Voeler in kern water steken vlak bij de
kraan en meten totdat de temperatuur constant blijft. Wordt hele
temperatuurtraject vermeld (piek en dal en eventuele hotspots))?
 Wordt de omgevingstemperatuur gemeten op een aantal van de
warmste plekken van de koudwaterinstallatie (mogelijke hotspots)
 indien afwijking in de temperatuur wordt geconstateerd, wat voor
actie wordt er dan ondernomen? [zie eerder; aanpassen
spoelfrequentie en bij voorkeur trachten oorzaak te vinden van
verhoging temperatuur en zo mogelijk wegnemen]
1.3 procedure spoelen warm water (incl. mengleidingen korter dan
5 m)
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C.

Controle op locatie TIJDENS evenement







wordt gecontroleerd of een tappunt gespoeld wordt die niet dagelijks
wordt gebruikt?
worden de tappunten op de juiste wijze gespoeld? (steekproef of de
temperatuur boven de 60 °C blijft en bijvoorbeeld niet te veel
tappunten te gelijk bij warmwater omdat anders de temperatuur naar
beneden kan gaan
wordt er gelet op de tijd? (2 minuten aangehouden)
wordt er nog even nagespoeld met koud water om verbranding te
voorkomen?
indien afwijking in de temperatuur wordt geconstateerd, wat voor
actie wordt er dan ondernomen?

1.4 procedure spoelen koud water





wordt gecontroleerd of een tappunt gespoeld wordt die niet dagelijks
wordt gebruikt?
worden de tappunten op de juiste wijze gespoeld?
wordt er gelet op de tijd?
indien afwijking in de temperatuur wordt geconstateerd, wat voor
actie wordt er dan ondernomen?

1.5 procedure thermisch desinfecteren van mengleidingen (>5 m)






D.

worden de in het beheersplan aangegeven tappunten op de juiste
wijze gespoeld?
wordt er gelet op de temperatuur?
wordt er gelet op de tijd?
wordt nog even nagespoeld om verbranding te voorkomen?
indien afwijking in de temperatuur wordt geconstateerd, wat voor
actie wordt er dan ondernomen?

Evaluatie NA evenement





Korte rapportage opgesteld, zonodig met aanbevelingen.
Eventuele knelpunten in het systeem en in de communicatie met de
organisator/eigenaar van het evenement (en indien aanwezig met
het externe adviesbedrijf) besproken
Indien een werkgroep is samengesteld: samenwerking en eventuele
knelpunten besproken en zonodig verbeterd of aangepast.
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2.
Controle tijdens evenement: Alternatieve beheersmethode
alle (leiding)waterinstallaties
1.1 Bezoek de evenementlocatie en check de volgende punten:
 Bekijk samen met de beheerder/organisator de
(leiding)waterinstallatie en zoek random een aantal onderdelen van
waterinstallatie op in de risicoanalyse en controleer of de onderdelen
staan beschreven (bijv. staat bij de fontein vermeld hoeveel
spuitmonden er zijn en staat het voorraadvat beschreven).
 Bespreek en bekijk eventuele vraagtekens/opmerkingen met
betrekking tot de risicoanalyse en beheersplan samen met de
beheerder (onduidelijkheden over gebruikfrequentie,
beheersmaatregelen etc)
 Bespreek en bekijk eventuele vraagtekens/opmerkingen met
betrekking tot het logboek samen met de beheerder
(onduidelijkheden over schrijfwijze, data, genomen acties etc)
 Staat waterinstallatie: bekijk de staat van de (tijdelijke)
waterinstallatie. Ziet de installatie er redelijk schoon uit? Is er sprake
van (biologische) aanslag (algen/mos/ kalk of andere aanslag). Dit
zijn signalen dat er mogelijk geen goed onderhoud plaats vindt.
 Probeer een indruk te krijgen of de beheerder en/of uitvoerders van
de beheersmaatregelen goed op de hoogte zijn wat er gedaan moet
worden en wanneer (stel vragen over de te nemen maatregelen en
wanneer ze moeten worden uitgevoerd). Mocht uit de vragen blijken
dat er onduidelijkheden zijn dan kan gekozen worden om een
praktijktoets uit te voeren.
Let op: het komt regelmatig voor dat de legionellabeheersing bij
‘alternatieve’ beheersmethoden deels of geheel uitgevoerd wordt door een
extern bedrijf (wateradviesbureau/leverancier apparatuur). Het is in dat
geval van belang dat het externe bedrijf bij het bezoek aanwezig is. De
beheerder op locatie dient wel eventuele calamiteiten te kunnen herkennen!
2.1 Praktijktoets: Controle werking apparatuur








vindt er periodiek controle plaats van de apparatuur door organisator
of extern bedrijf? [bij tijdelijke waterinstallaties dagelijks korte
controle of systeem in werking is en er geen calamiteiten zijn
(aflezen/controleren displays etc). Bij bestaande waterinstallaties
minimaal 1x per maand werking apparatuur (laten) controleren]
is de beheerder op de hoogte van de werking van het systeem (niet
noodzakelijk indien er een onderhoudscontract is afgesloten. De
beheerder dient echter wel eventuele calamiteiten te kunnen
herkennen en vervolgens met de leverancier/wateradviesbedrijf
contact op te nemen)
wordt van alle behandelingen een aantekening gemaakt en gevoegd
bij het beheersplan (dit kan eventueel ook via een geautomatiseerd
systeem en per computer gebeuren)?
weet de beheerder / organisator wat er gedaan moet worden indien
er afwijkingen optreden in het beheerssysteem?
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D.

Evaluatie NA evenement





Korte rapportage opgesteld, zonodig met aanbevelingen.
Eventuele knelpunten in het systeem en in de communicatie met de
organisator/eigenaar van het evenement (en indien aanwezig met
het externe adviesbedrijf) besproken
Indien een werkgroep is samengesteld: samenwerking en eventuele
knelpunten besproken en zonodig verbeterd of aangepast.
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8.5

Bepalingen toe te voegen aan de evenementvergunning

Bepalingen voor legionellapreventie die opgenomen kunnen worden in de
evenementenvergunning. De bepalingen zijn alleen van toepassing op
(leiding)waterinstallaties die zich bevinden in risicocategorie 1 en 2 en waar
waterverneveling plaatsvindt.
Voor sommige waterinstallaties zijn bepalingen opgenomen waarvoor op dit moment
geen regelgeving voor legionellapreventie geldt. In dat geval worden elementen
gebruikt van al bestaande regelgeving voor andere waterinstallaties, zodat er enige
uniformiteit is in de te nemen maatregelen.
1. Bij een evenement waar gebruik gemaakt wordt van vernevelende tappunten van
een collectieve leidingwaterinstallatie horende bij een locatie in risicocategorie 1 of 2
(zoals omschreven in het Waterleidingbesluit) dienen voor aanvang van het
evenement de volgende maatregelen genomen te zijn:
De leidingwaterinstallatie van het gebouw of terrein moet voldoen aan
hoofdstuk IIIc van het Waterleidingbesluit en aan NEN 1006 (bouwbesluit);
Op de locatie dient een risicoanalyse en beheersplan aanwezig te zijn van
minimaal gelijkwaardig niveau als weergegeven in ISSO-publicatie 55.1
(handleiding voor opstellen risicoanalyse en beheersplan);
Op de locatie dient een logboek aanwezig te zijn waarin kan worden
afgelezen wanneer de in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen
worden genomen en door wie.
2. Bij een evenement waar gebruik gemaakt wordt van vernevelende tappunten van
een tijdelijke leidingwaterinstallatie dienen voor aanvang van het evenement de
volgende maatregelen genomen te zijn:
de tijdelijke leidinginstallatie (inclusief alle direct aangesloten tappunten op
deze waterinstallatie) dient te voldoen aan het VEWIN-werkblad 1.4H (WB
1.4H; Tijdelijke Leidingwaterinstallaties); met dien verstande dat er geen
monstername noodzakelijk is en dat in plaats van beheer middels
spoelschema’s en temperatuurcontrole (thermisch beheer) gekozen kan
worden voor ‘alternatieve’ beheersmethoden;
Op de locatie dient een risicoanalyse te zijn met de beschrijving van de
gehele waterinstallatie, tevens wordt aangegeven wanneer de
leidingwaterinstallatie in gebruik wordt genomen en hoe vaak de tappunten
worden gebruikt (frequentie);
Op de locatie dient een beheersplan te zijn waar de te nemen
beheersmaatregelen duidelijk staan beschreven; de beheersmethode kan via
thermisch beheer plaats vinden (indien mogelijk) of via een alternatieve
methode die minimaal een gelijkwaardig resultaat oplevert en is toegestaan
voor (tijdelijke) leidingwaterinstallaties;
Op de locatie dient een logboek aanwezig te zijn waarin kan worden
afgelezen wanneer de in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen
worden genomen en door wie;
Indien de tijdelijke leidingwaterinstallatie aangesloten wordt op een
bestaande leidingwaterinstallatie dient dit zo kort mogelijk voor aanvang van
het evenement te gebeuren. Aansluiting dient altijd voorzien te zijn van een
controleerbare keerklep20 (EA);
Indien van een voorraadvat of –tank gebruik gemaakt wordt dient deze zo
laat mogelijk gevuld te worden en zo koel mogelijk te staan (niet in de zon of
warme omgeving);
20 Keerklep; ook wel terugslagklep genoemd. Een klep die wordt geplaatst in een leiding van een
(leiding)waterinstallatie om ervoor te zorgen dat water in één richting stroomt (niet terug stroomt). Hiermee
wordt zoveel mogelijk voorkomen dat mogelijk ‘vervuild’ water terugkomt in de hoofdleiding. Een keerklep houdt
geen legionellabacteriën tegen en kan daarom niet als beheersmaatregel worden gezien.
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Na aansluiting van de tijdelijke leidingwaterinstallatie dienen de
hoofdleidingen dagelijks te doorstromen (verversing). Ongeacht de
beheersmethode dienen alle tappunten minimaal wekelijks gebruikt of
doorgestroomd te worden (ca. 1 minuut; bij het thermisch beheersplan is dit
afwijkend en dient het beheersplan gevolgd te worden).

3. Bij een evenement waar gebruik gemaakt wordt van Badinrichtingen en
zwemgelegenheden waar waterverneveling optreedt en die zijn ingericht voor het
zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater en waarvan tenminste één
bassin een wateroppervlakte van 2 m2 of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter,
dienen voor aanvang van het evenement de volgende maatregelen genomen te zijn:
De eigenaar van het (zwem)bad voert legionellapreventie uit bij de
(zwem)baden zoals omschreven in de Bhvbz;
Op de locatie dient een risicoanalyse en beheersplan aanwezig te zijn,
opgesteld en uitgevoerd volgens de bepalingen opgenomen in de Bhvbz;
Op de locatie dient een logboek aanwezig te zijn waarin kan worden
afgelezen wanneer de in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen
worden genomen en door wie.
4. Bij een evenement waar gebruik gemaakt wordt van tijdelijke Badinrichtingen en
zwemgelegenheden waar waterverneveling optreedt dienen voor aanvang van het
evenement dezelfde maatregelen als genoemd bij punt 3 genomen te zijn en tevens
dient de volgende aanvullende maatregelen te worden uitgevoerd:
Het (zwem)bad wordt zo laat mogelijk gevuld met water, bij voorkeur vlak
voor aanvang van het evenement.
5. Bij een evenement waar gebruik gemaakt wordt van vernevelende
waterdecoraties (fonteinen, watervallen e.d.) en speeltoestellen dienen voor
aanvang van het evenement de volgende maatregelen genomen te zijn:
Er dient legionellapreventie plaats te vinden bij de vernevelende
waterinstallatie of –decoratie zoals omschreven in Arbo-besluit 4.87;
Op de locatie dient een risicoanalyse en beheersplan aanwezig te zijn die is
opgezet en wordt uitgevoerd op een gelijkwaardig niveau als verwoord in
Arbo-Informatieblad 32 Legionella;
Op de locatie dient een logboek aanwezig te zijn waarin kan worden
afgelezen wanneer de in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen
worden genomen en door wie;
De waterdecoraties en/of speeltoestellen worden zo laat mogelijk gevuld met
water, bij voorkeur vlak voor aanvang van het evenement;
Indien van een voorraadvat of –tank gebruik wordt gemaakt dient deze zo
laat mogelijk gevuld te worden en op een zo koel mogelijke plek te worden
geplaatst;
Indien waterdecoratie direct op een bestaande leidingwaterinstallatie wordt
aangesloten dient dit zo kort mogelijk voor aanvang van het evenement te
gebeuren. Aansluiting dient altijd voorzien te zijn van een controleerbare
keerklep (EA).
6. Bij een evenement die gehouden wordt op een locatie waar gebruik gemaakt
wordt van een (tijdelijke) natte koeltoren of luchtbevochtiging dienen voor aanvang
van het evenement de volgende maatregelen genomen te zijn:
De (tijdelijke) koeltoren of luchtbevochtiginginstallatie voldoet aan de
bepalingen opgenomen in Arbo-besluit 4.87, tevens voldoen koeltorens aan
Beleidsregel 4.87;
Op de locatie dient een risicoanalyse en beheersplan aanwezig te zijn die is
opgezet en wordt uitgevoerd op minimaal een gelijkwaardig niveau als
verwoord in handleiding AI-32 Legionella;
Op de locatie dient een logboek aanwezig te zijn waarin kan worden
afgelezen wanneer de in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen
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worden genomen en door wie;
Bij gebruik van een tijdelijke koeltoren controleert de organisator (of
eigenaar) of de koeltoren bij levering schoon en droog is en de koeltoren
wordt zo laat mogelijk gevuld met water, bij voorkeur vlak voor aanvang van
het evenement;
Indien van een voorraadvat of –tank gebruik gemaakt wordt dient deze zo
laat mogelijk gevuld te worden en op een zo koel mogelijke plek te worden
geplaatst.

7. Bij een evenement waar gebruik gemaakt wordt van vernevelende
(leiding)waterinstallaties op een passagiersschip dienen voor aanvang van het
evenement de volgende maatregelen genomen te zijn:
De leidingwaterinstallatie voldoet aan de bepalingen opgenomen in Arbobesluit 4.87;
Op de locatie dient een risicoanalyse en beheersplan aanwezig te zijn die is
opgezet en wordt uitgevoerd op een gelijkwaardig niveau als verwoord in
handleiding AI-32 Legionella;
Op de locatie dient een logboek aanwezig te zijn waarin kan worden
afgelezen wanneer de in het beheersplan beschreven beheersmaatregelen
worden genomen en door wie.
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