
 
 

 

 

Vraag conform art. 37 reglement van orde. 
 
27 maart 2020 
 
Onderwerp:  Loden waterleidingen   
 
In de stukken voor de raadsvergadering van 26 maart 2020 staat bij agendapunt 10 (de 
ingekomen stukken) onder D een brief van de WMD. 
Het goede nieuws is dat in Drenthe de WMD de laatste loden leidingen eind vorige eeuw heeft 
vervangen. Maar nadrukkelijk wordt vermeld dat de WMD verantwoordelijk is tót de 
watermeter. De eigenaar is verantwoordelijk voor het vervangen van loden leidingen achter de 
watermeter.  
Wel wordt vermeld dat klanten bij twijfel de kwaliteit van hun leidingwater kunnen laten testen 
in het laboratorium van de WMD. De WMD laat op haar website zien hoe particulieren de loden 
leidingen kunnen herkennen. 
De Gezondheidsraad wijst al jaren op de gevaren van loden leidingen, opnieuw in december 
2019. 
Navraag bij lokale installateurs blijkt dat ook in De Wolden in huizen van voor 1960 nog steeds 
loden leidingen voorkomen.  
 
 
Onze vragen aan het college zijn: 
 
1. Heeft er iemand of een instantie een zorgplicht in het informeren van de bewoners en/of 

eigenaren over mogelijke aanwezigheid van loden leidingen?  
2. Wat doet de gemeente momenteel om bewoners en/of eigenaren van panden er op te 

attenderen dat er eventueel loden leidingen aanwezig zijn? 
3. Door middel van de WOZ heeft de gemeente informatie over de ouderdom van panden. 

Hoe kijkt het college aan tegen een gerichte actieve informatie-campagne naar 
bewoners/eigenaren van huizen en gebouwen waar deze leidingen mogelijk in verwerkt 
zijn?  

4. Wat voor aandacht is er voor dit onderwerp bij het aanvragen van vergunningen voor 
verbouwingen van oude huizen of boerderijen waarbij deze aan recente bouwbesluiten 
moeten voldoen? 

5. Zijn er gemeentelijke accomodaties waar loden leidingen in zijn verwerkt? Zo ja, welke? 
 

We horen graag de reactie van het college. 
 
Namens de fractie van CDA De Wolden, 
 
T.J. de Wit 


