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BIJLAGE ONDERWERP

Geachte heer Germs,

Op 16 september jl. heeft u namens de WD schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO ingediend over een
waarschuwing voor rattenziekte in Kromme Rijn. Hierbij ontvangt u onze reactie.

Toelichtinq:

Waarschuwing voor rattenziekte in Kromme Rijn.

ls het College van Gedeputeerde Staten bekend met de aanwezigheid van de Ziekte van Weil in de
Kromme Rijn?

Antwoord:
Ja, daar zijn wij mee bekend. Het waterschap en de GGD hebben hierover breed gecommuniceerd

2. ls hierover contact met de waterbeheerder in het kader van de volksgezondheid?

Antwoord:
Ja, er is contact geweest met de waterbeheerder HDSR en met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
welke belast is met de handhaving van de zwemwateruet. De Kromme Rijn is geen aangewezen
zwemwaterlocatie, Provincie, RUD en waterschap hebben daarmee een andere verantwoordelijkheid
voor de veiligheid en de kwaliteit van het water dan indien het wel een zwemwaterlocatie zou zijn. Voor
aangewezen zwemwateren worden preventieve maatregelen genomen die de hygiëne en veiligheid
bevorderen. Zwemmen in niet aangewezen oppervlaktewateren brengt daardoor meer risico's met zich
mee dan in aangewezen zwemwateren.
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3. Zijn hier al maatregelen genomen?

Antwoord:
Aangezien de ziekte van Weil voorkomt op de lijst van infectieziekten waar een meldingsplicht voor is
bij de GGD, ligt daar nu de actie. De GGD heefr de besmetting ondezocht en heeft het Waterschap en

de gemeenten geadviseerd. Er is op basis van het uitgevoerde bronondezoek door de GGD bij
mensen die in oppervlaktewateren hebben gezt/ommen en ziek zijn geworden, de ziekte van Weil
aangetoond. De GGD heeft in overleg met het waterschap afgezien van een bemonstering van het
oppervlaktewater zelf, omdat er gezwommen is over een traject van 4 km met stromend water én de
zwemmers ook in andere wateren hebben gezwommen. Het waterschap en de GGD hebben over de
risico's gepubliceerd op intemet.
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