
 

 
Vragenformulier voor raadsleden 

 
Toelichting 
U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen: 
- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie 
-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder 
-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de 
beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl 
 
Aan de griffie,  
 
Naam raadslid        :       Jerry Stoker
Fractie                      :       PAC
Datum                      :       9 februari 2020
Onderwerp              :       loden waterleidingen 
Portefeuillehouder  :    J. Huizing
 
 
Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen: 

 
 vragenuurtje  d.d.                

beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp  d.d.     

informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering 

informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering 

 Vraag ten behoeve van verduidelijking
 

 Aanleiding: 
De berichtgeving over loden waterleidingen en de gevaren die dit voor jonge kinderen 
kan oproepen:

“Als jonge kinderen te veel lood binnen krijgen, kan dat leiden tot een iets lagere intelligentie 
(IQ daling met 1-5 punten) en gedragsafwijkingen, zoals een verminderde concentratie. 
Volwassenen zijn minder gevoelig voor lood. Jonge kinderen zijn gevoeliger omdat:
 Zij veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht, 

 Hun maag/darmen meer lood opnemen, 

 Lood bij jonge kinderen in hun hersenen terecht komt, en bij oudere kinderen en 
volwassenen niet. 

 

 

 

 



Vooral baby’s die flesvoeding drinken gemaakt met kraanwater uit loden leidingen, krijgen meer 
lood binnen dan de aanbevolen norm. Voor alle kinderen is het belangrijk zo min mogelijk lood 
binnen te krijgen. Daarom kunnen kinderen tot 8 jaar en zwangere vrouwen beter geen 
kraanwater drinken uit loden leidingen.”

Vragen die dit oproept zijn:
1. Bent u bekend met de berichtgeving inzake de risico’s van het gebruik van 

water uit loden waterleiding?
Antwoord: Ja

2. Is het juist dat de gemeente Coevorden benadert is door de NOS middels een 
vragenlijst inzake dit onderwerp?
Antwoord: Ja

3. Is het juist dat het bij u niet bekend is of:
- Er gebouwen met loden waterleidingen zijn in de gemeente?

Antwoord: onbekend binnen de gemeentelijke organisatie
- Er huurwoningen bekend zijn met loden waterleidingen?

Antwoord: onbekend binnen de gemeentelijke organisatie
- Er koopwoningen zijn met loden waterleidingen?

Antwoord: onbekend binnen de gemeentelijke organisatie
- Er bedrijfspanden zijn met loden waterleidingen?

Antwoord: onbekend binnen de gemeentelijke organisatie 
- Er gemeentelijke gebouwen zijn met loden waterleidingen?

Antwoord: Het onderzoek hierna is nog lopen, gebouwen voor 1960 
gebouwd zullen worden bezocht.

- Er basisscholen zijn met loden waterleidingen?
Antwoord: De schoolbesturen zijn op de hoogte van het onderwerp.
De schoolbesturen hebben in deze de verantwoordelijkheid tot het doen 
van een onderzoek.
Schoolvereniging Fiers (pc onderwijs) heeft reeds het onderzoek afgerond.
De schoolgebouwen binnen de vereniging zijn vrij van loden 
waterleidingen.
Van de stichting openbaar onderwijs Arcade in Hardenberg is nog niet 
bekend of er een onderzoek is geweest.
Van de beheersgroep Catent uit Meppel, welke de rk scholen binnen de 
gemeente Coevorden in onderhoud, heeft is nog niet bekend of er een 
onderzoek is ingesteld.

- Er kinderopvanggebouwen zijn met loden waterleidingen?
Antwoord: De gemeentelijke gebouwen waarin een kinderopvang is 
gehuisvest zijn gelet op de bouwjaren geen loden waterleidingen 
toegepast.

4. Bent u voornemens in de gemeente alsnog onderzoek te doen of en zo ja op 
welke plekken en en/of in welke gebouwen er sprake is van loden 
waterleidingen?
Ja, op welke termijn? 



Antwoord: Ja, de gemeentelijke gebouwen  (eigendom gemeente Coevorden.
Opname tijd: voor 1 juni 2020.
Zo nee, waarom niet?

5. Vervolg bij ja: 
Bent u voornemens op basis van dit onderzoek tot een plan van aanpak te 
komen om de risico’s voor met name jonge baby’s en jonge kinderen op korte 
termijn terug te brengen mocht daar sprake van zijn?
Antwoord: Indien er in de gemeentelijke gebouwen loden waterleidingen 
worden aangetroffen zal er een plan van aanpak tot vervanging worden 
opgesteld.


