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Betreft

E.coli besmetting drinkwater in Vlaardingen

Kopie aan
directeur Evides

Geachte mevrouw Jetten,
Op dinsdagmiddag 7 november 2017 ben ik, als inspecteur van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) door het drinkwaterbedrijf Evides op de hoogte
gebracht van het feit dat op 4 plaatsen in het distributienet in Vlaardingen een
besmetting met E.coli was geconstateerd. De ILT is toezichthouder krachtens de
Drinkwaterwet en het drinkwaterbedrijf is volgens artikel 23 van het
Drinkwaterbesluit verplicht om “de toezichthouder terstond en volledig te
informeren over de normoverschrijding alsmede over het onderzoek en de te
nemen herstelmaatregelen”.
Evides heeft onmiddellijk na het bekend worden van de besmetting een
herbemonstering uitgevoerd en de resultaten van de versnelde analyses waren
bekend op woensdagochtend 8 november. Na overleg tussen de heer H. Ketelaars,
manager Technologie & Bronnen van Evides, en mij is besloten direct voor heel
Vlaardingen een kookadvies uit te brengen en is gestart met het segmenteren en
spuien van het distributienet. Aan kwetsbare afnemers zoals verzorgingshuizen en
kinderdagverblijven is drinkwater in jerrycans geleverd. Omdat in
herhalingsmonsters nog steeds E.coli werd gemeten is op 9 november gezamenlijk
besloten om te starten met chloordosering om de bacterie effectief te verwijderen.
Op maandag 13 november kon uit de analyseresultaten van drie opeenvolgende
bemonsteringen worden geconcludeerd dat de E.coli-bacterie niet meer aanwezig
was in het leidingnet. Het kookadvies is toen met instemming van de ILT
ingetrokken, echter met uitzondering van de Broekpolder waar vanaf 13 november
een besmetting met enterococcen is geconstateerd. Evides heeft deze bacterie
bestreden door intensief te spuien en heeft de getroffen gebruikers voorzien van
verpakt drinkwater. Op zaterdag 18 november bleek ook de besmetting met
enterococcen te zijn verwijderd en is het kookadvies voor de Broekpolder met
instemming van de ILT ingetrokken.
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Op uw verzoek heeft de directeur van Evides, mevr. A. Ottolini samen met de heer
H. Ketelaars en mij op 17 november op het stadhuis toegelicht hoe dit incident is
verlopen en hoe de besluitvorming tot stand is gekomen. Door u is aangegeven
dat de impact van dit incident op de inwoners van Vlaardingen groot is geweest en
dat het vertrouwen in drinkwatervoorziening is afgenomen. Ook was u van mening
dat onduidelijk was hoe de ILT als toezichthouder bij het incident betrokken was.
Vanwege de omvang van het getroffen gebied en de impact van dit incident heeft
Bureau Berenschot van Evides opdracht gekregen om samen met het
onderzoeksinstituut van de drinkwatersector KWR de gebeurtenissen te evalueren.
Binnen vier weken wordt het resultaat hiervan verwacht. Ik zal erop toezien dat in
deze evaluatie het onderzoek naar de oorzaak van de besmettingen en de
communicatie met alle betrokkenen nadrukkelijk wordt betrokken.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Een kopie van deze brief heb ik gezonden aan de directeur van Evides N.V.,
mevrouw ir. A.M. Ottolini.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE INSPECTEUR ILT/WATER, PRODUCTEN EN STOFFEN,

ir. F.A.M. Swinkels
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