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Onderwerp
Vragen ex art. 39 RvO over loden waterleidingen

Geachte heer Louwerens,

Op 10 februari jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde van de 
Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over loden waterleidingen. In de raadsvergadering van 18 
februari hebben wij een eerste antwoord kunnen geven op hoofdlijnen. Daarbij hebben wij ook 
aangegeven dat de specifieke vragen nader onderzoek vragen, met name inventarisatie bij de 
scholen, en dat wij die later schriftelijk zullen beantwoorden. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Heeft de gemeente zicht op het aantal gebouwen waar er nog loden leidingen liggen voor 
drinkwater?

Antwoord 1. De toepassing van loden leidingen in gebouwen ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening is sinds 1960 in Nederland verboden. De gemeente heeft enkele panden in 
eigendom met een bouwjaar van voor 1960. Uit onderzoek is gebleken dat ook in deze gebouwen 
geen loden leidingen meer aanwezig zijn aangezien deze panden in de loop der jaren grondig zijn 
verbouwd en daarmee voldoen aan de op dat moment geldende wet en regelgeving.

Vraag 2. Zijn er, naast huizen, andere gebouwen, zoals scholen, waar loden leidingen liggen? Zo ja, 
om welke gebouwen gaat het hier?

Antwoord 2. De schoolgebouwen zijn in eigendom bij de schoolbesturen. Nader onderzoek over de 
aanwezigheid van loden leidingen heeft via de schoolbesturen plaats gevonden. De 
onderwijsgebouwen met een bouwjaar van voor 1960 zijn nader geanalyseerd. Uit deze analyse door 
een externe partij ter plaatse is gebleken dat nergens het gebruik van loden leidingen is ontdekt. 
Hiervoor zijn testen uitgevoerd bij de watermeter, daarmee is vastgesteld dat er geen loden leidingen 
in de schoolgebouwen noch de aanvoer er naar toe aanwezig zijn.



Vraag 3. Is er bij deze gebouwen onlangs onderzoek gedaan naar de hoeveelheid lood in het 
drinkwater? Zo ja, wat was hier de uitkomst van? Zo nee, (wanneer) overweegt u dit onderzoek te 
gaan uitvoeren?

Antwoord 3. De drinkwaterkwaliteit wordt door Brabant Water gegarandeerd. De gemeente voert geen 
controle uit op de drinkwaterkwaliteit dat in het gebouw wordt verbruikt.

Vraag 4. Om het gehalte lood in het drinkwater te testen, zijn er tests ontwikkeld die dit in 
microgrammen kunnen weergeven. Is de gemeente bereid deze tests onder de aandacht te brengen 
van de eigenaren van gebouwen met loden waterleidingen? Op welke termijn zou dit kunnen 
plaatsvinden?

Antwoord 4. Op dit moment hebben wij geen zicht op panden waar loden waterleidingen liggen, maar 
uiteraard zullen wij op het moment dat die signalen ons bereiken de tests actief onder de aandacht 
brengen. Die tests kunnen dan ook snel uitgevoerd worden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Oosterhout

, burgemeester,
{{Signer1}}

, secretaris.
{{Signer2}}
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