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Criterium Vragenhalfuur 

Het onderwerp is actueel en politiek relevant. Het onderwerp is niet op andere wijze reeds geagendeerd. Het antwoord kan 

terstond worden gegeven. 

 

Vragen zijn ingediend als vragenhalfuur vragen maar zullen schriftelijk, als technische vragen, worden 
afgehandeld. 
 

Naam en fractie: Sawan Bruins,  D66 

Datum indiening: 12 februari 2020 

Datum beantwoording: 19 februari 2020 

Onderwerp:  Loden waterleidingen 

 
Inleiding 
Alle basisscholen in Nederland moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lood in het water, zo lazen wij in de 

landelijke bladen op 24 januari. Veel scholen hebben nog loden leidingen. Vanaf 1960 is het verboden loden leidingen aan te 

leggen. Lood in het drinkwater is schadelijk voor met name jonge kinderen. In Utrecht en Rotterdam heeft de gemeente al 

aangekondigd om alle basisscholen en kinderdagverblijven die in gemeentelijke panden zitten van voor 1960 te controleren 

op de aanwezigheid van loden leidingen en daar actie op te nemen. In Amsterdam gebeurt dit al. Op dit moment voert de 

gemeente het integraal huisvestingsplan (IHP) uit. 

 

Uit een enquête die is gehouden door de NOS (resultaten gepubliceerd op vrijdag 07/02/2020) blijkt dat de gemeente Gooise 

Meren heeft aangegeven dat er loden leidingen in onze gemeente aanwezig zijn, ook in gemeentelijke gebouwen. Tevens is 

aangegeven dat deze zich mogelijk ook in schoolgebouwen of kinderdagverblijven bevinden maar niet duidelijk is waar 

precies. Op de vraag of er onderzoek naar gedaan wordt naar in welke gebouwen nog loden leidingen liggen is geen antwoord 

gegeven 

 

Wij hebben de volgende vragen: 

 
Vraag 1 
Zijn er inderdaad loden leidingen in onze gemeente aanwezig? En bevinden die zich in gemeentelijke gebouwen? 
 
Antwoord 
We hebben heel wat panden van voor 1960. Een groot deel daarvan is sinds die tijd ook verbouwd of gerenoveerd.  
Of daarmee ook de loden waterleidingen zijn vervangen is niet bekend.  
 
Vraag 2 
Weet de gemeente of deze zich ook in scholen of kinderdagverblijven bevinden? 
 
Antwoord 
Er zijn ook 6 lagere scholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs die voor 1960 zijn gebouwd. De scholen is gevraagd om 
zelf een onderzoek uit te voeren of er mogelijk nog loden leidingen in hun pand zitten. Zij zijn eigenaar van hun pand.  
En er zijn 3 kinderdagverblijven die in gemeentelijke panden van voor 1960 zitten. Voor die kinderdagverblijven zijn we als 
gemeente zelf een onderzoek begonnen om te achterhalen of er nog loden waterleidingen in zitten.  
 
Vraag 3 
Kan aangeven worden van welke gemeentelijke gebouwen zeker is dat ze aanwezig zijn (mag ook schriftelijk) en zijn hier 
adequate maatregelen genomen (denk aan waarschuwingen bij de kranen en een andere drinkwatervoorziening)? 
 
Antwoord 
Op dit moment worden in overleg met de scholen en andere huurders of gebruikers van de panden, waar nodig watertest 
uitgevoerd. En een visuele inspectie of er loden waterleidingen zijn.  
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Vraag 4 
Heeft de gemeente Gooise Meren in kaart hoeveel gebouwen (schoolgebouwen en kinderdagverblijven) van voor 1960 in 
gemeentelijk beheer zijn? 
 
Antwoord 
Er zijn geen scholen van voor 1960 in gemeentelijk beheer.  Er zijn 3 kinderdagverblijven gehuisvest in gemeentelijke panden 
van voor 1960.  


