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Onderwerp: beantwoording artikel 33 vragen fractie PvdA over loden waterleidingen  

 

 

Beste leden van de gemeenteraad, 

 

1 

 

Naar aanleiding van een onderzoek van de NOS naar de aanwezigheid van loden waterleidingen in 

Nederland waarin informatie over Oude IJsselstreek ontbrak heeft de Partij van de Arbeid op grond 

van artikel 33 van het Reglement van Orde vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij de vragen. 

1. Is het u bekend of er in onze gemeente nog woningen of gebouwen zijn voorzien van loden 

drinkwaterleidingen? 

Antwoord: Bij gebouwen van voor 1960 kan dit het geval zijn. Wij hebben momenteel geen duidelijk 

beeld of er nog woningen of gebouwen met loden waterleidingen in onze gemeente zijn. Vrij 

eenvoudig onderzoek door de eigenaar (of bewoner/gebruiker) kan dat aan het licht brengen. Om dat 

te stimuleren ondersteunen wij de landelijke communicatie en informeren wij eigenaren en inwoners 

over hoe zij dat kunnen onderzoeken en welk advies geldt als er loden waterleidingen zijn. 

2. Zijn alle gemeentelijke gebouwen, scholen of sportaccommodaties inmiddels vrij van loden 

drinkwater leidingen? 

Antwoord: Alleen bij panden die voor 1960 zijn gebouwd is dit mogelijk nog aan de orde. De panden 

die in ons eigendom zijn en voor dat jaar gebouwd zijn, hebben wij onderzocht en bevatten geen 

loden leidingen. Voor scholen en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn geldt dat de 

eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de waterleidingen (‘na de watermeter’). Zij kunnen via een vrij 

eenvoudige test zelf onderzoeken of er loden waterleidingen aanwezig zijn. Door de GGD Noord- en 

Oost Gelderland zijn brieven verstuurd naar basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, 

buitenschoolse opvang, bijzonder onderwijs en CJG’s. Zo zijn zij als mogelijke gebruikers van een 

locatie met loden waterleidingen waar veel kinderen komen op de hoogte. Dit zodat zij het kunnen 

onderzoeken en hun waterinname - indien nodig - kunnen aanpassen. Ook is de situatie de afgelopen 

periode veelvuldig in de media geweest. Die communicatie versterken wij door het (nogmaals) actief 

onder de aandacht te brengen van scholen, kinderopvangcentra, eigenaren van gymzalen, 

sportaccommodaties en Wonion. Via de gemeentepagina, website en sociale media besteden wij ook 

aandacht aan het onderwerp. Op die manier kunnen onder andere particuliere woningeigenaren en 

bestuursleden van verenigingen en stichtingen er ook kennis van nemen. 
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3. Gelet op het volksgezondheids-aspect bent U reeds begonnen of overweegt het College op 

korte termijn een onderzoek in te stellen naar de actuele situatie voor wat betreft het gebruik 

van loden drinkwater leidingen in onze gemeente? Zo ja, op welke termijn kan daar uwerzijds 

duidelijkheid over te verwachten zijn?  

Antwoord: Wij zijn als eigenaar verantwoordelijk voor een aantal gebouwen in de gemeente. Deze 

gebouwen hebben wij onderzocht en bevatten geen loden waterleidingen. Voor andere gebouwen en 

waterleidingen zijn desbetreffende eigenaren verantwoordelijk. Het hoofdnetwerk van Vitens is al 

volledig loodvrij. Een klein percentage van de aansluitleidingen zijn nog niet vervangen, omdat ze 

destijds onbereikbaar waren of de eigenaar geen toestemming gaf. Vitens onderzoekt waar in haar 

werkgebied nog loden aansluitleidingen zijn en neemt contact op met de eigenaar. Wij vragen de 

resultaten en voortgang bij Vitens na. In onze contacten met scholen, kinderopvangcentra, 

sportverenigingen en Wonion schenken wij aandacht aan het onderwerp en vragen wij hen 

betrokkenen en ons te informeren over de stand van zaken. 

4. Bent u met ons van mening dat indien uit onderzoek is gebleken dat nog steeds loden 

drinkwaterleidingen in onze gemeente worden gebruikt, deze, waar het kan zo spoedig als 

mogelijk dienen te worden vervangen? 

Antwoord: Het advies van de Gezondheidsraad om primair in te zetten op het vervangen van loden 

leidingen vanwege het gezondheidsrisico en het risico op een dalend vertrouwen in de veiligheid van 

water is helder. Daarnaast adviseert zij om in afwachting van vervanging flessenwater of water uit 

andere leidingen te laten drinken door bepaalde kwetsbare groepen inwoners. Deze adviezen worden 

door de minister ondersteund. De verantwoordelijkheid voor sanering van loden leidingen ligt bij de 

eigenaar van het gebouw. Als gemeente hebben wij daar lang niet altijd invloed op. Op het gebied van 

voorlichting pakken wij wel een rol op. Als leidingen niet direct vervangen kunnen worden, wordt 

geadviseerd om het drinkadvies op te volgen voor gebruikers die behoren tot de kwetsbare doelgroep. 

Op die manier krijgen zij niet teveel lood binnen.  

 

Wij vertrouwen er op u met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Marijke Verstappen 

secretaris   

Otwin van Dijk    

burgemeester

 

 

 

 

  

 

 

 


