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Onderwerp: schriftelijke vragen over ‘lood in waterleiding’ 
 
Geacht college,  
 
‘Zeker 165 gemeenten weten niets over lood in waterleiding’ 
 
Nieuwsbericht van het ‘NOS nieuws’, van vrijdag 7 februari 2020:  
“Op zijn minst 165 Nederlandse gemeenten weten niet of er binnen de eigen grenzen nog 
gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Dit blijkt uit een enquête van de NOS. 
Vermoedelijk is het aantal gemeenten dat geen zicht heeft op het probleem van risicovolle loden 
leidingen nog groter: aan de enquête deden 217 van de 355 gemeenten mee en van de 138 
andere gemeenten is het dus niet bekend.  
Onder de gemeenten die er geen zicht op hebben, zijn er 93 die zelfs niet weten of panden die 
door de gemeente zelf worden beheerd nog loden leidingen bevatten. Het merendeel erkent dat dit 
ook kan gelden voor basisscholen en kinderdagverblijven. 
 
Juist voor baby’s en kinderen tot 7 jaar is het schadelijk om water te drinken uit loden leidingen. Bij 
deze groepen tast het lood de hersenen aan, wat kan leiden tot afname van het IQ met 2 tot 5 
punten. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan een verhoogde bloeddruk en nierfalen 
veroorzaken.  
Volgens de Gezondheidsraad drinken tussen de 230.000 en 460.000 mensen in Nederland nog 
altijd uit water uit loden waterleidingen. Van hen zijn er tienduizenden jonger dan 8 jaar.  
 
Problemen met lood in drinkwater treden al op bij kleine hoeveelheden. Het drinken van een glas 
kraanwater per dag dat door loden leidingen is gegaan, leidt al tot een hoger gezondheidsrisico bij 
kinderen, berekende het RIVM. Daarbij wordt 10 microgram lood als de grenswaarde genomen 
waarbij IQ-verlaging optreedt.” 
 
De CDA fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde, de volgende 
vragen schriftelijk beantwoord: 
 
1. Bent u bekend met de schadelijke gevolgen van het drinken van water uit loden leidingen, 
waaronder de aantasting van de hersenen, wat kan leiden tot afname van het IQ van kinderen tot 
7 jaar, met 2 tot 5 punten? En bent u ervan op de hoogte dat de Gezondheidsraad aangeeft, dat 
tussen de 230.000 tot 460.000 mensen in Nederland nog altijd water uit loden waterleidingen 
drinken? 
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2.  Uit de enquête van de NOS blijkt dat u niet weet hoe het is gesteld met de loden leidingen in 
gemeentelijke gebouwen, huurwoningen,  koopwoningen, bedrijfspanden, scholen, kerken en 
kinderopvanglocaties in de gemeente Altena. Is dit juist en kunt u dat toelichten?  
 
3. In de enquête van de NOS geeft u aan dat er geen onderzoeken lopen. Kunt u aangeven of u 
tot op heden plannen hiervoor heeft gemaakt om te gaan onderzoeken of er in Altena loden 
leidingen in de grond liggen? Zo nee, waarom niet? 
 
4. In Utrecht en Amsterdam zijn er scholen en kinderdagverblijven ouder dan 60 jaar waar deze 
problemen zich voordoen. In 6 scholen mag men het drinkwater niet meer gebruiken i.v.m. de 
aanwezigheid van loden waterleidingen. Hebben wij in onze gemeente ook gemeentelijke 
gebouwen ouder dan 60 jaar?  
 
5. Bent u bereid om onze inwoners, pandeigenaren, woningbouwcorporaties etc. in het algemeen 
te informeren naar de mogelijkheid van de aanwezigheid van loden waterleidingen en hoe ze dit 
kunnen controleren?   
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