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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00193 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 17 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouders Noorthoek, Becht en Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Volksgezondheid, Onderwijs, Vastgoed. 
Contactpersoon : C.J. Pels 

Tel.nr. : 8312 

E-mailadres : pels.c@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door F. van Hout 
van de Fractie van VVD over: lood in waterleidingen 

Beantwoording van de vragen: 

1. Klopt het dat de gemeente Woerden tot op heden geen onderzoek heeft verricht naar de 
aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen binnen de gemeentegrenzen? Zo ja, waarom niet? Zo 
nee, wat zijn bekende aantallen?   

2. Is het college bereid om een dergelijk onderzoek uit te voeren, waarbij primair gemeentelijk 
vastgoed en vastgoed met een verhoogd risico (zoals schoolgebouwen) en secundair alle koop- en 
huurwoningen en bedrijfspanden worden meegenomen? Zo ja, wanneer kan de raad hiervan 
resultaten tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?  

Antwoord op vraag 1 en 2: 
Bij het college is bekend dat er in de gemeente geen loden leidingen tot aan de watermeter in gebruik zijn 
(bron: Vitens). In woningen en andere panden die zijn gebouwd voor 1960 kunnen loden leidingen nog 
voorkomen. Wettelijk is het zo geregeld dat pandeigenaren verantwoordelijk zijn voor de leidingen in het 
gebouw/de woning. De gemeente gaat dan ook geen onderzoek doen naar de aanwezigheid van loden 
drinkwaterleidingen in koopwoningen en bedrijfspanden. Dat is de verantwoordelijkheid van inwoners en 
ondernemers.  
Wel is de aanwezigheid van inpandige loden leidingen geïnventariseerd bij: 

 Gemeentelijke gebouwen. Deze zijn visueel geïnspecteerd. Er zijn geen loden leidingen 
aangetroffen. 

 Schoolbesturen van schoolgebouwen van rond of voor 1960. Van het merendeel van deze scholen 
is inmiddels bekend dat er geen loden leidingen aanwezig zijn. Van enkele scholen wordt dit 
binnenkort duidelijk. Indien loden leidingen worden aangetroffen neemt de gemeente actie (op 
korte termijn de leidingen vervangen, conform advies van de GGD en de Gezondheidsraad).  

 GroenWest. Als eigenaar van de huurpanden heeft GroenWest verantwoordelijkheid genomen door 
de woningen te gaan inspecteren. https://www.groenwest.nl/ik-huur-een-woning/loden-leidingen/  

 

3. Indien het antwoord op vraag 2 nee luidt: hoe verhoudt dit antwoord zich tot de 
verantwoordelijkheid van de gemeente in het kader van de volksgezondheid?  

Antwoord: De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid door bovenstaande 
inventarisatie (en indien nodig actie) in publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen en door het geven 
van voorlichting (zie verder vraag 4).   
 

4. Welke aanvullende (of, indien nee onder 2: andere) maatregelen neemt het college om de 
gezondheidsrisico’s voor inwoners zo veel en snel als mogelijk te verkleinen?  

Antwoord: De gemeente zet in op goede publieksvoorlichting via de gemeentelijke kanalen zoals de 
gemeentepagina in de Woerdense Courant, de website en social media. Lood is een risico voor jonge 
kinderen, niet alleen in waterleidingen maar ook in de bodem. Over dat laatste ontvangt de raad een 
separate raadsinformatiebrief. Over de gezondheidsrisico’s van lood wordt de komende tijd  in samenhang 
publieksinformatie gegeven.  

5. Is het college bereid om op korte termijn zogeheten ‘thuistesten’ beschikbaar te stellen waarmee 
inwoners en ondernemers in hun eigen pand de loodconcentratie in het drinkwater kunnen testen? 
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Antwoord: De gemeente zal via de publieksinformatie bekendheid geven aan de thuistesten en verwijzen 
naar relevante websites. Het is aan de pandeigenaren om verantwoordelijkheid te nemen (ook financieel) 
de leidingen te checken, een test af te nemen en eventueel te saneren indien hun situatie daarvoor 
aanleiding geeft.  
 

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 20.002569 
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