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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/041392/ 

Documentnummer: 196899_6 

Datum: 14 juli 2020 verzonden 16 juli 2020 

Onderwerp: Toelichting op beantwoording schriftelijke vragen VVD over loden 
leidingen (B. Menken, 09-03-2020, ex art. 36 RvO 139) 

Bijlage(n): geen 

 

Geachte Raad, 

In deze informatiebrief treft u een toelichting op de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
raadslid B. Menken. De oorspronkelijke vragen met beantwoording zijn in deze brief opgenomen, 
gevolgd door de toelichting. 

Steller van de vragen: lid B. Menken (fractie VVD) 

‘In het NRC van 29 februari stond een artikel over loden waterleidingen in gemeentelijke 
panden in Amsterdam. Diverse scholen, kinderdagverblijven en openbare gebouwen hebben 
een te hoge concentratie lood in het drinkwater. 

Te hoge concentraties lood zijn schadelijk voor de volksgezondheid, met name voor jonge 
kinderen en zwangere vrouwen.  

De VVD heeft over loden leidingen de volgende vragen.’ 

1. VRAAG: Is het bij het college bekend of er in het Wassenaarse algemene 
leidingnet nog segmenten met loden leidingen voorkomen? 
ANTWOORD: Dat is mogelijk, maar details zijn niet bekend voor het gehele leidingnet bij de 
gemeente. Er zal informatie wordt opgevraagd door de gemeente bij de 
waterleidingbeheerder (Dunea). 

02-07-2020 
Dunea, de enige aanbieder van water in Wassenaar, heeft het algehele distributienetwerk 
inmiddels vervangen. De enige plekken in het algemene leidingnet waar destijds niet al het 
lood vervangen is, is bij de aansluitingen. Wanneer monteurs van Dunea dit aantreffen 
tijdens werkzaamheden, vervangen zij dit. Als bewoners hier een loden leiding vermoeden, 
kunnen zij dit melden bij Dunea. Dan verzorgen zij de vervanging.  
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2. VRAAG: Is  het bij het college bekend of er in Gemeentelijk vastgoed nog 
segmenten met loden leidingen voorkomen? 
ANTWOORD: Waarschijnlijk is dat het geval bij een aantal scholen. Er is inmiddels opdracht 
gegeven aan een onderzoeksbureau om uit te zoeken bij welke scholen in Wassenaar 
mogelijk loden leidingen aanwezig zijn.  
 
02-07-2020 
Sinds 1960 is het niet meer toegestaan loden leidingen te gebruiken. Vier scholen zijn 
gebouwd vóór 1965 en deze zijn onderzocht:  

1. Herenwegschool, Herenweg 4 
2. Kievietschool, Buurtweg 16 
3. St. Bonefaciusschool Klossterland 13. 
4. Rijnlandslyceum (oude gedeelte) Backershagenlaan 5 

 
De hoogst toegestane waarde voor lood in drinkwater is 10 microgram/l. Bij alle scholen 
wees het onderzoek uit dat die waarde niet gehaald werd. Alleen de Kievietschool had op 
één kraan een verhoogde waarde, van 6,1 microgram/l. Aangezien de school 
verantwoordelijk is voor het gebouw, zijn zij hiervan op de hoogte gebracht. De school 
heeft aangegeven hiervoor gepaste maatregelen te treffen. 

 
 

 
3. VRAAG: Is het bij het college bekend of, en zo ja in welke mate, er in 

Wassenaarse woningen nog segmenten met loden leidingen voorkomen? 
ANTWOORD: Dat is niet bekend. Er mag sinds 1960 niet meer gewerkt worden met loden 
leidingen. Woningen van voor 1960 zouden nog loden leidingen kunnen bevatten. Dunea 
heeft in principe haar hoofd- en aansluitleidingen vervangen door de tijd heen. Nader 
informatie wordt opgevraagd bij de waterleidingbeheerder wat de stand van zaken is.  

02-07-2020 
In woningen die vóór 1960 gebouwd zijn, kunnen nog loden leidingen gebruikt zijn. 
Inwoners van Wassenaar kunnen een vermoeden daarvan met eventuele foto van de 
leiding mailen naar meldpuntlood@dunea.nl. Dunea adviseert de melder dan over een 
vervolgtraject. Ook kunnen bij https://www.loodinwatertesten.nl/ zelftesten besteld 
worden. 
Wanneer een monteur van Dunea ergens lood aantreft of een verdenking heeft, zal hier 
ook onderzoek plaatsvinden en zal het indien nodig vervangen worden, of geadviseerd 
worden zelf te laten vervangen. 
 
 
 

4. VRAAG: Bent u bekend met de gratis testen (die inwoners zelf kunnen doen) en 
de betaalde wateronderzoeken door commerciële partijen)?  
ANTWOORD: Ja, dat is de gemeente  bekend. Hier wordt ook al langere tijd door de 
waterleidingbedrijven aandacht aan geschonken. Dunea levert onder andere een testkit 
voor € 70,- aan bewoners om de eigen leidingen te kunnen testen.  

02-07-2020 
Geen verdere toelichting. 
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5. VRAAG:  Bent u bereid Wassenaarders middels voorlichting op testmogelijkheden 
te wijzen? 
ANTWOORD: Ja, de gemeente is bereid om dit onderwerp extra onder de aandacht te 
brengen, anders dan de GGD Haaglanden of waterleidingbedrijf Dunea al doen.  
 
02-07-2020 
Samen met het team Communicatie, de GGD Haaglanden en waterleidingbedrijf Dunea 
wordt vóór 1 september 2020 de juiste boodschap bepaald. Het doel van de gemeentelijke 
communicatie is dat inwoners van Wassenaar weten waar zij voor dit onderwerp terecht 
kunnen.  

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


