
 
 

 

Artikel 32 vragen aanwezigheid lood in waterleidingen 

Meppel, 10 februari 2020 

 

Geacht college, 

 

Op 7 februari 2020 publiceerde de NOS de resultaten van een onderzoek naar lood in 

waterleidingen* . Uit deze resultaten blijkt dat we in Meppel niet duidelijk hebben waar nog 

gebruik gemaakt wordt van waterleidingen die lood bevatten.  

 

Daarmee is ook onbekend of er nog scholen en/of kinderopvanglocaties zijn met dergelijk 

leidingwerk. De gemeente geeft hierbij aan dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden en dat 

de gemeente hier op dit moment geen onderzoek naar doet en dit eveneens niet voornemens 

is.  

 

Het lood in de waterleidingen is een risico voor iedere gebruiker, voor kinderen en zwangere 

vrouwen in het bijzonder. Daarom hebben we naar aanleiding van de publicatie van de NOS de 

volgende vragen: 

 

 

1. Vier van de twaalf scholen voldoen aan risicofactoren wat betreft de aanwezigheid van 

dergelijk leidingwerk. Hoe kijkt het college aan tegen het niet op de hoogte zijn van 

risicovol leidingwerk en tegen het doen van onderzoek hiernaar in de nabije toekomst?  

2. Er is eveneens geen duidelijkheid over het leidingwerk bij kinderopvang en 

gastouderlocaties. Hoe kijkt het college aan tegen het niet op de hoogte zijn van 

risicovol leidingwerk en tegen het doen van onderzoek hiernaar in de nabije toekomst? 

3. Is in beeld of de sociale woningbouw binnen gemeente Meppel woningen in beheer 

heeft met dergelijk leidingwerk? Is het college voornemens om hiernaar onderzoek te 

doen en om te handelen naar de uitkomsten?   

4. Heeft het college een beeld van het gebruik van loden leidingen bij overige woningen? Is 

het college van plan om –bijvoorbeeld maar niet uitsluitend- een 

bewustwordingscampagne te starten richting inwoners en waarom wel/niet? 

5. In Utrecht hebben partijen opgeroepen tot het verstrekken van ‘thuistesten’. Kan het 
college aangeven óf en wat zij zien in een dergelijk plan voor Meppel? 
 

 

Namens de GroenLinks fractie, 

Anouk de Vlieg 

 

 

*https://nos.nl/l/2322000 


