
Onderwerp: vragen op grond van artikel 32 van het reglement van orde van de CDA-
fractie naar aanleiding van het NOS-artikel 'Zeker 165 gemeenten weten niets over 
lood in waterleiding' van 7 februari 2020.

Broekhem, 8 februari 2020

Onze fractie schrok van het NOS-artikel 'Zeker 165 gemeenten weten niets over lood 
in waterleiding' op 7 februari 2020. 
In dit artikel komt naar voren dat voor baby's en kinderen tot 7 jaar het schadelijk is 
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. Bij volwassenen kan 
het leiden tot verhoogde bloeddruk en nierfalen veroorzaken, aldus de NOS.
Daarnaast raden de Gezondheidsraad, het RIVM, het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en de GGD het drinken van kraanwater uit loden leidingen al jaren volledig af. 
Zij zeggen dat er zelfs bij twijfel over het type leiding er voor de zekerheid al water uit 
de fles moet worden gedronken in plaats van kraanwater. 
Er wordt ook vermeld dat het probleem met lood dan wel al tientallen jaren bekend 
mag zijn, maar dat gemeenten er amper kennis over hebben. 

Om de kennis over loden drinkwaterleidingen bij gemeenten in kaart te brengen, 
verstuurde de NOS een vragenlijst met zestien vragen naar alle 355 gemeenten in 
Nederland. 217 gemeenten (61 procent) stuurden de enquête tijdig ingevuld terug.
Een aantal vragen hiervan zijn uitgelicht door de NOS, waarbij de gemeente 
Valkenburg maar op één vraag antwoord geeft: 

Zijn er in uw gemeente nog gebouwen met loden waterleidingen? Hierop geeft de 
gemeente Valkenburg aan de Geul als antwoord 'ja'

Op de volgende vragen van de NOS heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul, zo 
ver als wij kunnen zien, geen antwoord gegeven. Je kon de antwoorden 'onbekend' 
'ja' en 'nee' geven. Vandaar dat wij nog enkele vragen zullen stellen:

1) Zijn er in onze gemeente basisscholen die nog loden waterleidingen hebben 
liggen?

2) Zijn er kinderopvangen die nog loden waterleidingen hebben liggen?

3) Zijn er in onze gemeente nog gemeentelijke gebouwen met loden 
waterleidingen?

4) Onderzoekt de gemeente op dit moment gebouwen op de aanwezigheid van 
loden waterleidingen?

5) Is de gemeente voornemens gebouwen in de nabije toekomst te 
onderzoeken op de aanwezigheid van loden waterleidingen?

6) Heeft u enige indicatie van hoeveel gebouwen er in de gemeente nog loden 
waterleidingen kunnen hebben? En is de gemeente op de hoogte van het 
probleem met loden waterleidingen?



Wij hopen dat het college ons antwoord kan geven op voorliggende vragen.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Thomas Brune, raadslid


