Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek
Het RIVM heeft in een artikel in nu.nl d.d. 14 januari 2020 gepubliceerd
“waterzuiveringsinstallatie verspreid mogelijk legionella (via de lucht). Dit zou kunnen
gebeuren via de afvalzuiveringsinstallaties.

Vragen
1. Bent u bekend met dit artikel?
2. Zijn er redenen om in Delfland onderzoek te doen naar mogelijke besmettingen
via de daar werkzame afvalzuiveringsinstallaties?
3. Zijn de medewerkers, omwonenden en bezoekers voldoende beschermd tegen
mogelijk voorkomende legionella?
4. Indien vraag 3 ontkennend wordt beantwoord neemt HHDelfland dan
maatregelen ter beperking van de besmetting en zo ja, welke?

Antwoorden
1. Bent u bekend met dit artikel?
Ja, we zijn zeker bekend met dit artikel. Wij blijven op de hoogte van
onderzoeken in binnen- en buitenland op het gebied van afvalwaterzuivering en
alle aspecten, inclusief veiligheid.
2. Zijn er redenen om in Delfland onderzoek te doen naar mogelijke besmettingen
via de daar werkzame afvalzuiveringsinstallaties?
We hebben ons goed verdiept in de omstandigheden waaronder Legionella
floreert en een risico vormt. Temperatuur speelt daarin een cruciale rol.
Legionella is een probleem op afvalwaterzuiveringsinstallaties als daar een
reactor staat die op hogere temperatuur wordt bedreven, en er een risico bestaat
op aerosolen (waterdruppeltjes die door de lucht vliegen). Onze AWZI’s worden
allemaal bij omgevingstemperatuur bedreven, daarom is er op onze AWZI’s
vanuit het zuiveringsproces geen risico op Legionellabesmetting.
3. Zijn de medewerkers, omwonenden en bezoekers voldoende beschermd tegen
mogelijk voorkomende legionella?
Ja, onze medewerkers, omwonenden en bezoekers zijn voldoende beschermd
tegen Legionellose.

4. Indien vraag 3 ontkennend wordt beantwoord neemt HHDelfland dan
maatregelen ter beperking van de besmetting en zo ja, welke?
Deze vraag is niet van toepassing voor Delfland’s afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

Vooral ouderen en zwakkeren in onze samenleving zouden het slachtoffer kunnen
worden van legionella. Daarnaast dienen de medewerkers in een veilige omgeving te
kunnen werken.
Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
pdaverveldt@hhdelfland.nl
met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl
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