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Geachte heer, mevrouw, 

Op 15 februari 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA over 'natte 
koeltorens'. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 7: Heeft het college gereageerd op het verzoek van de staatssecrefaris van 
Infrastructuur en Milieu m.b.t. de inventarisafie van natte koelforens? 

Antwoord: ja, ambtelijk is de vragenlijst ingevuld en binnen de aangegeven termijn verstuurd 
naar het ministerie. 

Vraag 2: Hoe was de uitkomst van de inventarisatie? 

Antwoord: binnen de gemeente zijn 17 natte koeltorensystemen aanwezig. De gemeente is 
bevoegd gezag over 8 natte koeltorensystemen, de provincie over de negen op Schiphol. 

Vraag 3: Hoe weet u dat redelijkerwijs de uitkomst overeen komf met de werkelijke situatie? 

Antwoord: aangezien natte koeltorens bij bedrijven niet altijd goed te herkennen zijn, is het 
niet mogelijk volledige zekerheid te hebben. Daarbij komt het geregeld voor dat het bedrijf 
zelf niet weet dat de koeling van het gebouw door middel van een natte koeltoren geschiedt. 
Een verbetering is dat natte koeltorens, die opgericht zijn na 1 januari 2010, bij het bevoegd 
gezag gemeld dienen te worden. Bovendien zorgt de samenwerking met de GGD- 
Kennemerland en de provincie er voor dat wij als gemeente beter zicht hebben op -. .. . .... .. .. .- 

la de in de Haarlemmermeer aanwezige natte koeltorens. 
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Vraag 4: Hoe wordt controle uitgeoefend op de koeltorens? 

Antwoord: natte koeltorens maken deel uit van een inrichting (bedrijf) en bepalen ook voor 
een deel het milieurisico van deze inrichting. Inrichtingen worden op basis van hun 
milieurisico periodiek gecontroleerd. Daar inrichtingen met natte koeltorens in een hoge 
milieurisicoklasse zijn geplaatst, is één controle per twee jaar het minimum. 
De milieucontrole van een natte koeltoren omvat bij de eerste controle het beoordelen van 
het legionella-beheersplan en de bijbehorende risicoanalyse. Bij latere controles worden 
beide documenten gecontroleerd op het up-to-date zijn van de documenten en de uit beide 
documenten voortvloeiende acties, zoals het periodiek controleren van de eigenschappen 
van het gebruikte water, die uitgevoerd dienen te worden. 

Vraag 5: Is kennis/kunde om de controle uit te voeren aanwezig in de gemeente? Zo nee, 
hoe kan deze sifuatie ten goede worden omgebogen? 

Antwoord: ja, er is kennislkunde om de controles uit te voeren in onze organisatie. De 
ontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zorgt voor een verdere versterking 
van de kennislkunde. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de geme 
de secretaris, 

-- 


