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Vewin en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben 

door middel van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst hun 

aanpak voor legionella verbeterd. Bij de nieuwe aanpak voeren de 

drinkwaterbedrijven de controles uit en melden alleen de meest 

risicovolle gevallen aan de ILT. De ILT houdt toezicht op de drink-

watervoorziening: hierbij is ook aandacht voor legionellapreventie. 

Risicogericht werken
Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

legionellacontroles bij bedrijven en instellingen. De focus ligt daar-

bij vooral op installaties met een hoger risico, zoals bijvoorbeeld de 

drinkwaterinstallaties van zorginstellingen en horeca. 

Minder meldingen naar ILT
Wanneer drinkwaterbedrijven risicovolle situaties aantreffen 

bij hun controles, melden zij die bij de ILT. Hierbij kan het 

gaan om bijvoorbeeld het ontbreken van legionellametingen 

en situaties met normoverschrijdingen. De ILT zal daarop ver-

volgens handhaven. 

 

Minder risicovolle situaties die drinkwaterbedrijven aantreffen, 

bijvoorbeeld wanneer een risicoanalyse of beheersplan ontbreekt, 

pakken de drinkwaterbedrijven zelf op. De instelling of het be-

drijf moet zorgen dat het geconstateerde gebrek opgelost wordt. 

Wanneer het gebrek niet opgelost wordt, doet het drinkwater-

bedrijf alsnog een melding aan de ILT. 

Analyse door ILT
In de nieuwe werkwijze is de ILT verantwoordelijk voor het opstel-

len van analyses en rapportages op basis van de bevindingen van 

de drinkwaterbedrijven. Deze verantwoordelijkheid lag eerder bij 

het RIVM. De informatie uit deze analyses gebruikt de ILT voor het 

toezicht op de drinkwatervoorziening en het verder voorkomen van 

gezondheidsrisico’s via drinkwater. 

Nauwere samenwerking met ILT voor aanpak legionellarisico’s

Annelore Roelofs nieuwe algemeen directeur Waternet
Annelore Roelofs start op 28 maart 2022 als algemeen directeur 

van Waternet. Zij is benoemd door het Stichtingsbestuur. Zij 

volgt hiermee Roelof Kruize op die per 1 maart 2022 is gestopt 

als algemeen directeur.

Sinds 1 mei 2020 is Annelore Roelofs plaatsvervangend 

hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij 

het ministerie van Justitie en Veiligheid. Roelofs (1958) was 

onder andere voormalig korpschef bij de Nederlandse politie. 

Zij was de eerste vrouwelijke functionaris op deze positie bij 

de grootste politieregio van Nederland. Annelore Roelofs heeft 

ruime ervaring als bestuurder. Roelofs vervult de rol op interim 

basis. Dit hangt samen met de veranderopgave waar Waternet 

voor staat.


