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Raadsvragen 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende Loden 
waterleidingen 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Op 7 februari 2020 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Loden waterleidingen , het 
antwoord vindt u onder de vraag: 

Uit een enquête van de NOS waaraan 217 van de 355 gemeenten in Nederland meededen, blijkt dat 165 
gemeenten niet weten of er nog loden leidingen aanwezig zijn in gebouwen. Bijna 100 gemeenten 
weten zelfs niet of panden die door de gemeente zelf worden beheerd nog loden leidingen bevatten. 
Voor Den Helder wordt het hierna volgende resultaat weergegeven. 

Den Helder 
Zijn er in uw gemeente nog gebouwen met loden waterleidingen? Onbekend 
Zijn er in uw gemeente nog huurwoningen met loden waterleidingen? Onbekend 
Zijn er in uw gemeente nog koopwoningen met loden waterleidingen? Onbekend 
Zijn er in uw gemeente nog bedrijfspanden met loden waterleidingen? Onbekend 
Zijn er in uw gemeente nog gemeentelijke gebouwen met loden waterleidingen? Onbekend 
Zijn er basisscholen die nog loden waterleidingen hebben liggen? Onbekend 
Zijn er kinderopvangen die nog loden waterleidingen hebben liggen? Onbekend 
Onderzoekt uw gemeente op dit moment gebouwen op de aanwezigheid van loden 
waterleidingen? Nee 
Is uw gemeente voornemens gebouwen in de nabije toekomst te onderzoeken op de 
aanwezigheid van loden leidingen? Ja 

Enkele vragen die bij ons opkomen zijn: 
1. Kunt u aangeven of dit getoonde resultaat correct is? 
2. Heeft u zich voldoende laten voorlichten of bent u van plan zich zo snel als mogelijk te laten 

voorlichten over deze verontrustende problematiek? 
3. Kunt u al aangegeven welke stappen u hierin denkt te gaan nemen? 
4. In de gemeente Utrecht wordt aangedrongen op thuistests. Overweegt uw college deze 

thuistests ook in Den Helder te gaan gebruiken? 
5. Is uw college bereid de raad periodiek op de hoogte te houden over de genomen maatregelen 

hierin? 

Antwoord: 
Wij hebben de vragen met onbekend beantwoord, omdat wij nog geen onderzoek hebben uitgevoerd. Vroeger 
werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 is dat verboden. Woningen gebouwd voor 1945 
kunnen nog loden waterleidingen bevatten. Deze panden zijn vaak al een keer gerenoveerd. Toch kan het zijn 
dat er objecten zijn waar mogelijk nog loden waterleidingen aanwezig zijn, deze zijn ons niet bekend. 
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Bij huurwoningen van Woningstichting Den Helder is bekend dat sinds 1984 tot heden ieder object een of 
meerdere keren is gerenoveerd, waarbij loden leidingen zijn vervangen. Waar het eventueel voor kan komen 
is aangekocht bezit, maar negen van de tien keer wordt dat gesloopt, of totaal verbouwd en dan worden de 
installaties ook vernieuwd. 
Sinds 1990 zijn door PWN alle loden leidingen tot aan de watermeter vervangen. Toch komt het soms nog 
voor dat de leiding naar een huis gedeeltelijk van lood is. Dit doet zich vooral voor in buitengebieden. PWN is 
verantwoordelijk voor het vervangen van deze leidingen. Het is niet bekend of dit zich in Den Helder voordoet. 

Voor de overige objecten hebben wij de volgende acties uitgezet: 
Gemeentelijk vastgoed wordt de komende maanden gecontroleerd op loden leidingen. Wij verwachten 
niet dat er veel wordt aangetroffen. In het geval waar het wordt aangetroffen, zal het waarschijnlijk 
gaan om panden die op de nominatie staan om gesloopt te worden; 
Er zijn enkele scholen die gebouwd zijn voor 1960. Deze zijn allemaal al een keer gerenoveerd. 
Desondanks zullen wij bij de scholen met een bouwjaar van voor 1960 een onderzoek laten uitvoeren 
naar de aanwezigheid van loden leidingen. Daar waar loden leidingen geconstateerd worden, gaan wij 
met de schoolbesturen in gesprek over een oplossing; 
Kinderdagverblijven zijn over het algemeen gevestigd in scholen of andere gehuurde panden. Daar 
waar de organisatie voor kinderopvang gevestigd is in een eigen pand van voor 1960 zullen wij de 
organisatie aanschrijven met het verzoek te controleren op loden leidingen; 
Voor huiseigenaren gaan wij een communicatie-traject inzetten. Insteek is om hen te informeren over 
de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen in hun woning. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk 
voor de installaties. In de communicatie zullen wij, naast het wijzen op risico's, ook verwijzen naar alle 
informatie die beschikbaar is bij de GGD en PWN. 

Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, zullen wij u via een raadsinformatiebrief informeren. Wij 
verwachten dat dat niet eerder is dan na het zomerreces dit jaar. 

Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Den Helder, 3 maart 2020 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

Kees Visser ,/ 
locoburgemeester 
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