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Legionella in waterzuiveringsinstallatie 

 
Geacht College, 
 

Enkele weken geleden werden we allemaal opgeschrikt door berichten in o.a. 
het Brabants Dagblad over legionella besmettingen in Boxtel door een 

waterzuiveringsinstallatie bij Hydro Business (VION). 
Inmiddels is door onderzoek van de GGD gebleken dat er minstens 
14 besmettingen in de regio zijn geconstateerd. 

Door 50Plus zijn er inmiddels ook kamervragen gesteld over deze zorgwekkende 
besmettingen. Het blijkt dus zo ernstig te zijn dat ook de landelijke politiek zich 

zorgen maakt. 
 

Het mag duidelijk zijn dat BALANS zich hard maakt voor de veiligheid van deze 
waterzuiveringsinstallaties zodat besmettingen in de toekomst niet meer 
voorkomen. 

 
Hieronder stellen wij de volgende vragen; 

 
1. Provincie heeft laten weten geen overzicht te hebben waar er 

waterzuiveringsinstallaties staan. Heeft u hier wel een overzicht van? En 

zo ja, om hoeveel gaat het binnen onze gemeente en welke locaties? 
2. Als u dit nog niet in kaart heeft gaat u deze locaties wel in kaart brengen 

en op welke termijn? 
3. Op Heult staat in ieder geval een waterzuiveringsinstallatie, het valt ons 

op dat deze nog niet door u wordt genoemd. Deze is van het waterschap 

en niet van een particulier bedrijf maar ook hier dient de veiligheid 
gewaarborgd te zijn. Zeker in verband met de beoogde nieuwbouw op 

Selissen vragen wij u daar extra alert op te zijn. Welke maatregelen gaat u 
daar op korte termijn nemen? Stuurt u bij ODBN aan op handhaving? 

4. Is er al overleg geweest met bijv. GGD en provincie over de besmettingen 

en zo ja welke acties staan er op stapel. Zo nee, op welke termijn gaat u 
hiermee aan de slag? 

 
Voor BALANS staat de gezondheid van onze inwoners bovenaan, en het is onze 
verantwoordelijk om samen met alle partijen ervoor te zorgen dat er goede 

controles bij waterzuiveringsinstallaties komen om besmettingen in de toekomst 
te voorkomen. 
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