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Momenteel staan gemeenten voor een behoorlijke opgave bij het verlenen van huisvesting 

voor asielzoekers en statushouders. Naast het tijdig invullen van deze huisvestingsvraag 

is het ook van belang dat deze veilig is. Zo dient de watervoorziening geen risico’s voor de 

gebruikers op te leveren. Legionellabacteriën kunnen, samen met andere bacteriën in water, 

zeker als de waterleiding al enige tijd niet is gebruikt, risico’s voor de gebruikers opleveren. 

Een besmetting kan hiervan het gevolg zijn. RPS heeft de kennis en ervaring om u hierin te 
adviseren.

OPLOSSING

Met onze eigen geaccrediteerde laboratoria en adviseurs kunnen we u snel uitsluitsel geven of de 

watervoorziening in de (tijdelijke) opvanglocatie voldoet aan wet- en regelgeving. Tevens 

kunnen wij, mocht er een legionella overschreiding geconstateerd worden, binnen enkele dagen 

zorgen voor tijdelijke oplossingen zodat de opvanglocatie toch veilig in gebruik genomen kan 

worden.

KOSTEN

De all-in prijs voor een opvanglocatie tot 50 tappunten bedraagt € 349,- excl. BTW voor het 

nemen van de monsters, het analyseren inclusief terugkoppeling, briefrapportage en reiskosten.

Eventuele kostprijs voor korte termijnoplossingen zijn hierin niet meegenomen en zal 

separaat  geo reerd worden. Eventueel extra te nemen monsters (monstername en analyse) 
bedraagt per monster € 55,- excl. BTW.

Deze prijzen gelden voor geheel Nederland exclusief waddeneilanden.
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AANPAK

Binnen 3 dagen na aanvraag staan wij op uw locatie om de monstername uit te voeren. Zodra de resultaten 

bekend zijn ontvangt u binnen 24 uur op normale werkdagen een go/no-go terugkoppeling via de mail. 

Mocht blijken dat er legionella geconstateerd is dan zal één van de legionella adviseurs contact opnemen 

om te bespreken welke korte termijn acties genomen kunnen worden, zodat de opening van de opvang-

locatie hierdoor zo min mogelijk vertraging doorkrijgt. Binnen 10 dagen nadat de analyse resultaten bekend 

zijn ontvangt u een heldere briefrapportage waarin wij de resultaten toetsen aan de geldende wet- en 

regelgeving. Uiteraard maakt een passend advies ook deel uit van de rapportage.

LEGIONELLA ONDERZOEK EN ADVIES 

OPVANGLOCATIES GEMEENTEN

BEST PRACTICE: GEMEENTE HILVERSUM

De gemeente Hilversum heeft ten behoeve van een tijdelijke opvang 
de locatie voorzien van een groot aantal mobiele douche-units. Voor 

ingebruikname van deze units was het noodzakelijk om op zeer korte 

termijn vast te stellen of de Legionella bacterie aanwezig was in het 

douchewater. Wij hebben binnen enkele uren een voorstel inclusief 

planning aangeleverd, waarbij wij met de klant hebben meegedacht 

om een representatief onderzoek op te zetten. De monstername 

is binnen 48 uur uitgevoerd, waarna 8 dagen later de resultaten in 

overzichtelijke rapportage zijn aangeleverd. Met de resultaten hebben 

we de klant gerust kunnen stellen. De installatie maakt gebruik van 

schoon douche- en drinkwater dat voldoet aan de norm en kan veilig 

gebruikt worden.
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