
                
 

 

Vlissingen, 11 februari 2020 

 

Onderwerp: Vragen artikel 34 RvO “loden drinkwaterleidingen” 

 

Geacht college, 

 

Mensen kunnen lood binnenkrijgen via bijvoorbeeld de bodem, voedsel, lucht, huisstof en drinkwater. 

Zo kan bijvoorbeeld groente uit eigen tuin lood bevatten. In huizen van voor 1960 die nog loden 

waterleidingen hebben, vinden we lood in het drinkwater terug. Te veel lood kan effect hebben op de 

gezondheid, vooral bij (ongeboren) baby’s en kinderen tot en met 7 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 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

De NOS heeft onder alle Nederlandse gemeenten een enquête uitgezet naar de aanwezigheid van 

loden drinkwaterleidingen. Door de gemeente Vlissingen is niet op deze enquête gereageerd. Het CDA 

zou graag de vragen uit de enquête alsnog beantwoord willen zien. 

1. Zijn er in de gemeente Vlissingen nog gebouwen met loden leidingen? 

2. Zijn er in de gemeente Vlissingen nog huurwoningen met loden leidingen? 

3. Zijn er in de gemeente Vlissingen nog koopwoningen met loden leidingen? 

4. Zijn er in de gemeente Vlissingen nog bedrijfspanden met loden leidingen? 

5. Zijn er in de gemeente Vlissingen nog gemeentelijke gebouwen met loden leidingen? 

6. Zijn er in de gemeente Vlissingen nog basisscholen die nog loden leidingen hebben liggen? 

7. Zijn er in de gemeente Vlissingen nog kinderopvanglocaties die loden waterleidingen hebben 

liggen? 

8. Onderzoekt de gemeente Vlissingen op dit moment gebouwen op de aanwezigheid van loden 

leidingen? 

9. Is de gemeente Vlissingen van plan in de nabije toekomst te onderzoeken op de aanwezigheid 

van loden leidingen? 

10. Waarom zijn de bovenstaande vragen niet beantwoord in de enquête van de NOS? 

 

Met vriendelijke groet, 

Coen Bertijn 

CDA 
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ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Reglement van Orde van 
fractie CDA inzake loden drinkwaterleidingen

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u 
als volgt.

Uw inleiding

Vraag 1
Zijn er in de gemeente Vlissingen nog gebouwen met loden leidingen?

Ons antwoord
De gemeente Vlissingen voert op dit moment een eerste schouw uit naar de aanwezigheid 
van loden leidingen, binnen haar eigen accommodaties en schoolgebouwen van voor het 
bouwjaar 1960.

Vraag 2
Zijn er in de gemeente Vlissingen nog huurwoningen met loden leidingen?

Ons antwoord
In de gemeente Vlissingen zijn de meeste huurwoningen in bezit van woningcorporaties. Het 
is de gemeente niet bekend of er in deze huurwoningen loden leidingen aanwezig zijn.

Vraag 3
Zijn er in de gemeente Vlissingen nog koopwoningen met loden leidingen?

Ons antwoord
Deze informatie is niet bekend bij de gemeente Vlissingen omdat het eigendom van deze 
koopwoningen niet bij de gemeente Vlissingen ligt.
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Blad 2 behorend bij 1175881 / 1181683

Vraag 4
Zijn er in de gemeente Vlissingen nog bedrijfspanden met loden leidingen?

Ons antwoord
Deze informatie is niet bekend bij de gemeente Vlissingen omdat het eigendom van deze 
bedrijfspanden niet bij de gemeente Vlissingen ligt.

Vraag 5
Zijn er in de gemeente Vlissingen nog gemeentelijke gebouwen met loden leidingen?

Ons antwoord
Op dit moment wordt er een schouw uitgevoerd naar de aanwezigheid van loden leidingen in 
de gemeentelijke accommodaties met een bouwjaar van voor 1960.

Vraag 6
Zijn er in de gemeente Vlissingen nog basisscholen die nog loden leidingen hebben liggen?

Ons antwoord
Als eerste zijn de schoolgebouwen geschouwd op aanwezigheid van loden leidingen. Het 
resultaat daarvan is dat er geen loden leidingen in de meterput zijn waargenomen. Er komen 
geen loden leidingen naar binnen vanuit de straat en naar binnen toe lopen koperen
leidingen.

Vraag 7
Zijn er in de gemeente Vlissingen nog kinderopvanglocaties die loden waterleidingen 
hebben liggen?

Ons antwoord
De gemeente Vlissingen heeft geen kinderopvanglocaties in bezit anders dan gemeentelijke 
accommodaties waarin kinderopvang gehuisvest is. De gemeente Vlissingen voert op dit 
moment een schouw uit bij alle gemeentelijke accommodaties met het bouwjaar van voor 
1960. Met het GGD zal een overleg gepland worden voor wat betreft het toezicht naar de 
aanwezigheid van loden leidingen.

Vraag 8
Onderzoekt de gemeente Vlissingen op dit moment gebouwen op de aanwezigheid van 
loden leidingen?

Ons antwoord
In tegenstelling tot de berichtgeving op de NOS wordt er door de gemeente wel een 
onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van loden leidingen. De berichtgeving aan de 
NOS en het besluit om een onderzoek uit te gaan voeren heeft elkaar gekruist. 

Vraag 9
Is de gemeente Vlissingen van plan in de nabije toekomst te onderzoeken op de 
aanwezigheid van loden leidingen?

Ons antwoord
De gemeente is inmiddels een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van loden leidingen 
in haar eigen gebouwen van voor 1960.
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Blad 3 behorend bij 1175881 / 1181683

Vraag 10
Waarom zijn de bovenstaande vragen niet beantwoord in de enquête van de NOS?

Ons antwoord
De berichtgeving aan de NOS en het besluit om een onderzoek uit te gaan voeren heeft 
elkaar gekruist. 

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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