
 
 
 
 

□ Technische vraag  
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1948306535 

Portefeuillehouder R. Compagne 

Datum     27 februari 2020 Bijlage(n)  

    

Onderwerp: Loodinname via drinkwater 

 

 

Geachte heer Van Voorst,   

 

Naar aanleiding van uw onderstaande vragen van 16 februari 2020 antwoorden wij u als volgt. 

 

Vraag 

Volgens het advies 'Loodinname via kraanwater' van de Gezondheidsraad zijn er na het effectieve 

beleid van drinkwaterbedrijven om de loden dienst- of aansluitleidingen te saneren in Nederland 

nog een paar honderd loden buitenleidingen aanwezig. Zij bevinden zich op moeilijk bereikbare 

locaties. Ook zijn er waarschijnlijk nog veel loden binnenleidingen in woningen die voor 1960 zijn 

gebouwd.  

 

1. Is het u bekend of en waar zich in Meierijstad nog loden buiten- of buitenleidingen bevinden? 

Als dat niet het geval is, gaat het College zich inspannen om dit te onderzoeken? Zo ja, hoe? 

Zo nee, waarom niet? 

 

2. Onderneemt het College actie om het risico van loden drinkwaterleidingen onder de aandacht 

van de woningeigenaren en verhuurders te brengen en hen te stimuleren deze te vervangen, 

precies zoals de Gezondheidsraad adviseert? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

 

3. Gaat het College de aanwezigheid en het risico van loden drinkwaterleidingen in door haar in 

eigendom zijnde gebouwen onderzoeken en, indien nodig, aanpakken? Zo nee, waarom niet?  

 

4. Is dit College bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor een subsidie om loden 

binnenleidingen te vervangen en/of het Rijk aan te sporen de in 2005 opgeheven landelijke 

subsidie opnieuw in te stellen? Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord 

1. Is het u bekend of en waar zich in Meierijstad nog loden buiten- of buitenleidingen bevinden? 

Als dat niet het geval is, gaat het College zich inspannen om dit te onderzoeken? Zo ja, hoe? 

Zo nee, waarom niet? 

Drinkwatervoorziening is een verantwoordelijkheid van Brabant Water, de gemeente heeft 

hierin geen rol. Bij navraag meldt Brabant Water dat ze momenteel niet weten waar loden 

waterleidingen zich zouden bevinden. Ze zijn dit aan het te inventariseren. Het college ziet 

vooralsnog geen noodzaak deze verantwoordelijkheid van Brabant Water over te nemen.  

 

2. Onderneemt het College actie om het risico van loden drinkwaterleidingen onder de aandacht 

van de woningeigenaren en verhuurders te brengen en hen te stimuleren deze te vervangen, 

precies zoals de Gezondheidsraad adviseert? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom  

niet? 

Dit gebeurt door Brabant Water. We zien hier vooral een verantwoordelijkheid van de 

huiseigenaren.  

 

Voor onderwijsinstellingen kunnen we u het volgende melden; 

Schoolgebouwen in eigendom bij de schoolbesturen 

De schoolbesturen zijn aangeschreven met de vraag of hun gebouwen nog voorzien zijn van 

loden leidingen. 

SKIPOV,SKOPOS en SKOSO hebben laten weten, dat de schoolgebouwen die mogelijk 

verdacht waren zijn onderzocht en dat geen loden waterleidingen zijn aangetroffen. 

De schoolgebouwen van SAAM en HUB Noord-Brabant zijn te jong om loden leidingen te 

hebben. 

Het Elde College onderzoekt deze kwestie nog en geeft ons binnenkort uitsluitsel. 

Fioretti College en Zwijsen College zijn te jong om loden leidingen te hebben 

 

Schoolgebouwen in eigendom bij gemeente 

Het betreffen veelal gebouwen, die na 2006 dateren. Daarbij is geen gebruik van loden 

leidingen gemaakt. 

Ook de gebouwen uit de jaren 70 bevatten geen loden leidingen. 

 

Schoolgebouwen, die de gemeente huurt van derden 

Er zijn twee gebouwen, die door de gemeente ten behoeve van onderwijs worden gehuurd: 
- De Loop’r in Olland; geen loden leidingen want gebouw dateert uit 2013 
- Voormalige PABO aan Deken van Mierstraat: onderzoek heeft plaatsgevonden en 

watercontrole is uitgevoerd: met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk zijn er geen 
loden leidingen gebruikt. 
 
Conclusie: In heel Meierijstad is dus qua schoolgebouwen geen sprake van loden 
leidingen. Allen van/over Elde College moet nog uitsluitsel verkregen worden. 

 

3. Gaat het College de aanwezigheid en het risico van loden drinkwaterleidingen in door haar in 

eigendom zijnde gebouwen onderzoeken en, indien nodig, aanpakken? Zo nee, waarom niet?  

Het kan zijn dat er loden leidingen aanwezig zijn in monumentale panden in. Dit wordt 

onderzocht.  
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4. Is dit College bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor een subsidie om loden 

binnenleidingen te vervangen en/of het Rijk aan te sporen de in 2005 opgeheven landelijke 

subsidie opnieuw in te stellen? Zo nee, waarom niet? 

Het college ziet hierin een verantwoordelijkheid voor eigenaren van het onroerend goed en 

Brabant Water.  

 

 

Hoogachtend, 

 

R. Compagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


