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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE(LEDEN)                                 Art. 34 RvO 
           
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee. 
Datum: 10 februari 
Onderwerp: Onderzoek loden waterleidingen 
Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  
 

1. Op vrijdag 7 februari publiceerde NOS een lijst met vragen aan gemeenten omtrent de aanwezigheid 
van loden waterleidingen in gemeenten. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft volgens de 
berichtgeving kennelijk niet of niet tijdig gereageerd. Kan aangegeven worden wat de reden is dat de 
gegevens van de gemeente niet of niet tijdig zijn ingestuurd? 

2. Is het college, met de SGP van mening, dat het van belang is gezien de gezondheidsrisico’s, om te 
weten of er in onze gemeente nog loden leidingen voor het drinkwater gebruikt worden? 

3. Graag herhalen wij de relevante vragen vanuit de enquête:  
- Zijn er in onze gemeente nog gebouwen met loden waterleidingen? 
- Zijn er in onze gemeente nog huurwoningen met loden waterleidingen? 
- Zijn er in onze gemeente nog koopwoningen met loden waterleidingen? 
- Zijn er in onze gemeente nog bedrijfspanden met loden waterleidingen? 
- Zijn er in onze gemeente nog gemeentelijke gebouwen met loden waterleidingen? 
- Zijn er in onze gemeente basisscholen die nog loden waterleidingen hebben liggen? 
- Zijn er in onze gemeente kinderopvangen die nog loden waterleidingen hebben liggen? 
- Onderzoekt de gemeente op dit moment gebouwen op de aanwezigheid van loden waterleidingen? 
- Is de gemeente voornemens gebouwen in de nabije toekomst te onderzoeken op de aanwezigheid van 
loden leidingen? 

4. Indien blijkt dat er in onze gemeente nog loden waterleidingen aanwezig zijn, op welke manier wil de 
gemeente hierin stappen ondernemen om te zorgen dat deze vervangen worden?  
 

 
Toelichting: Op vrijdag 7 februari publiceerde NOS een lijst met vragen aan gemeenten omtrent de 
aanwezigheid van loden waterleidingen in de gemeenten. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft volgens de 
berichtgeving kennelijk niet of niet tijdig gereageerd.  
Lood is, zo staat in het bericht, vooral voor baby's en kinderen tot 7 jaar erg schadelijk. Bij deze groepen tast 
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 leiden tot een verhoogde bloeddruk en nierfalen. 
Volgens de Gezondheidsraad zouden tussen de 230.000 en 460.000 mensen in Nederland nog altijd water uit 
loden waterleidingen drinken. Van hen zijn tienduizenden jonger dan 8 jaar. 
Gezien de geschetste risico’s is het van belang om te weten hoe dit gesteld staat in onze gemeente. 
 
 
 
Indiener:  
Namens de SGP-fractie 
P.C. Grinwis 
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