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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO art. 40) over loden waterleidingen 

Geachte heer Rottier, 

Op 7 februari jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over loden waterleidingen. Hieronder treft u onze 
antwoorden aan. 

Vraag 1: 
Zijn er in Ridderkerk gemeentelijke gebouwen, scholen en kinderdagverblijven die voor 1960 zijn 
gebouwd? 

Antwoord: 
Er zijn negen panden in gemeentelijk eigendom die voor 1960 gebouwd zijn. Dit zijn vijf maatschappelijke 
accommodaties en vier woningen. 
Er is in Ridderkerk één basisschool (De Regenboog) met een bouwjaar van voor 1960. 
De gebouwen voor kinderopvang zijn geen gemeentelijk eigendom. Van de locaties kinderopvang die zijn 
opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang dateert één gebouw uit 1956 (De Bron, Mauritsweg 
1 ). 

Vraag 2: 
Zo ja, is bekend of er sprake is van aanwezigheid van loden waterleidingen in deze gebouwen? In welke 
gebouwen? 

Antwoord: 
Van de negen gemeentelijke panden van voor 1960 zijn er bij zeven geen loden leidingen (meer) 
aanwezig. Dit als gevolg van renovaties en verbouwingen de afgelopen jaren. Bij de overige twee panden 
(het betreft woningen: Molensteeg 36 en Juliana van Stolbergstraat 2) zijn loden waterleidingen 
aanwezig. 
Bij basisschool De Regenboog zijn geen loden waterleidingen in het gebouw zichtbaar. 
In het gebouw van kinderopvangorganisatie De Bron zijn geen loden waterleidingen aanwezig. 

Vraag 3: 
Zo nee, is het college bereid om ook in Ridderkerk de gemeentelijke gebouwen, scholen en 
kinderdagverblijven te controleren die voor 1960 zijn gebouwd? 
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Antwoord: 
Niet van toepassing. 

Vraag 4: 
Indien loden leidingen aanwezig blijken te zijn in deze gebouwen, kunnen deze dan op korte termijn 
worden vervangen? Kan in geval van schoolgebouwen bij het verantwoordelijke bestuur worden 
aangedrongen op vervanging en is opleggen van verplichte vervanging mogelijk? 

Antwoord: 
De loden waterleidingen in de twee woningen aan de Molensteeg 36 en Juliana van Stolbergstraat 2 
worden op zeer korte termijn vervangen. 
Het is geen verplichting loden waterleidingen te vervangen, het is een advies van de GGD. Er is geen 
wet- of regelgeving die bestaande loden waterleidingen verbiedt en dit kan dus ook niet gehandhaafd 
worden. 
De verantwoordelijkheid voor de vervanging van loden waterleidingen in scholen en kinderopvanglocaties 
ligt bij het schoolbestuur en de eigenaren van deze kinderopvanglocaties. Het schoolbestuur van De 
Regenboog heeft opdracht gegeven om met een watermonster te controleren of er echt helemaal geen 
loden waterleidingen meer zijn. 

Vraag 5: 
Binnen welke termijn kan de controle worden uitgevoerd en vervanging plaatsvinden? 

Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 4. 

Vraag 6: 
Kan worden nagegaan of de woningcorporaties in Ridderkerk woningen hebben die voor 1960 zijn 
gebouwd, of deze al eens zijn gecontroleerd op aanwezigheid van loden waterleidingen en worden 
aangedrongen op onderzoek en vervanging? 

Antwoord: 
Woningbouwvereniging Bolnes heeft 3 woningen met loden waterleidingen. Deze zullen op korte termijn 
worden vervangen. 
Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer heeft geen woningen met loden waterleidingen. 
In 66 woningen uit het woningbezit van Wooncompas kunnen eventueel loden waterleidingen voorkomen. 
Als dit het geval blijkt te zijn, worden de leidingen vervangen. 

Vraag 7: 
Is het mogelijk dat de gemeente communiceert met eigenaren van woningen van voor 1960 en informatie 
ter beschikking stelt die helpt om te onderzoeken en ook perspectief biedt om daadwerkelijk tot 
vervanging van loden leidingen over te gaan? 

Antwoord: 
Met behulp van het Stroomschema Lood (zie bijlage) op de website van de GGD Rotterdam Rijnmond 
(https://www .qqdrotterdamrijnmond.nl/gezond-leven-wonen/loden-waterleidinqen , opgezet door de 
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GGD-en, gemeenten en drinkwaterbedrijven, kunnen huiseigenaren zelf controleren of zij loden 
waterleidingen in huis hebben. Wij zullen het Stroomschema Lood delen met inwoners via de website. 
Het schema bevat een link naar de website van het kadaster en naar een filmpje waarin uitgelegd wordt 
hoe een huiseigenaar een loden waterleiding kan herkennen met behulp van een lepel en schuurpapier. 
Daarnaast zullen wij in de Blauwkai een artikel opnemen over het herkennen van loden waterleidingen en 
een eventuele verwijzing naar het digitale stappenplan op de website. Mocht een huiseigenaar loden 
waterleidingen constateren dan is het advies van de GGD om een erkend installateur de loden 
waterleidingen te laten vervangen. 

Vraag 8: 
De SGP-fractie vraagt om in geval van het uitvoeren van onderzoeken na beantwoording van de vragen 
de Raad periodiek te informeren over de uitkomsten van onderzoeken en de voortgang van vervanging 
van loden waterleidingen. Is het college hiertoe bereid? 

Antwoord: 
Wij zullen u met een raadsinformatiebrief informeren over de uitkomst van de onderzoeken en de 
genomen passende maatregelen in de panden van de gemeente Ridderkerk. Wij zullen u ook informeren 
over de uitkomst van het watermonster bij basisschool De Regenboog. 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen hiermee tevens 
toezegging ID 2181 als afgedaan. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Rid 

e burgemeester 

- mw. A. Attema 

Bijlage: 
Stroomschema Lood 




