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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
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INDIENING

Steller vragen: D66 Antoine Rocourt
Datum: 07 februari 2020
Onderwerp: Loden waterleidingen in Heemstede

Wijze van en tijd voor beantwoording: 
Indien mogelijk mondeling tijdens eerstvolgende commissie Samenleving, maar tenminste schriftelijk 
voor eerstvolgende raadsvergadering

AANLEIDING
Het blijkt dat er nog veel loden waterleidingen voorkomen in Nederland. Dit kan schadelijk zijn voor de 
gezondheid. De NOS heeft een enquête uitgezet onder alle gemeenten over de aanwezigheid van 
loden waterleidingen in de gemeenten, en over lopende of aanstaande onderzoeken. Bij de stand van 
zaken d.d. 4 februari heeft Heemstede aangegeven dat er in de gemeente inderdaad gemeentelijke 
gebouwen zijn met loden waterleidingen zijn en dat dit verder onderzocht wordt.

VRAGEN
1) Op welke termijn worden de resultaten van dit onderzoek verwacht?
2) Wat is inmiddels wel bekend bij de gemeente?
3) Zijn er basisscholen of kinderopvangen die nog loden waterleidingen hebben liggen?
4) Welke maatregelen worden daar eventueel getroffen?
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ANTWOORD

datum: 17 februari 2020

portefeuillehouder: A. van der Have

antwoord:

1) bij de enquête van de NOS is inderdaad aangegeven dar er nog gemeentelijke gebouwen zijn met 
loden waterleidingen en dat dit verder onderzocht gaat worden. Bijna bij alle gebouwen komen loden 
waterleidingen niet meer voor. Wel geldt dit voor de begraafplaats, het gedeelte van de put tot het 
kantoor. Er was al opdracht gegeven om deze te vervangen.
Het andere gebouw betreft de ambtswoning van de burgemeester. Daarover bestond twijfel. Dit is 
inmiddels onderzocht; er zijn daar geen loden leidingen meer.

2) zie het antwoord bij 1).

3) Voor de gebouwen die bij de gemeente in eigendom zijn is de situatie bekend (zie 1). 
Navraag bij de schoolbesturen levert het volgende beeld op:

 Stopoz (Voorwegschool en Crayenesterschool) sluit niet uit dat er sprake kan zijn van loden 
waterleidingen. Momenteel verricht een extern bureau onderzoek uit naar de onderhoudsstaat 
van de gebouwen en dan zal ook duidelijk worden of er nog loden waterleidingen zijn. Hierbij 
wordt opgemerkt dat de leidingen in de muren niet meegenomen worden in dit onderzoek. 
Onderzoek wordt eind dit kwartaal afgerond. 

 Twijs (Nicolaas Beetsschool, Prinses Beatrixschool en Bosch en Hovenschool): Geen nader 
onderzoek nodig voor de Beets en PBS omdat deze gebouwen te jong zijn voor loden 
leidingen. Bij de Bosch en Hovenschool denkt men geen loden leidingen te hebben maar 
100% zeker is men niet. Bestuur heeft besloten om in de Voorjaarsvakantie onderzoek te 
doen om deze zekerheid te kunnen verkrijgen. Ook hier geldt: er kunnen altijd leidingen in de 
muren zitten.
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 Jong Leren (Ark, Jacobaschool en Molenwerf): Geen loden leidingen

De gebouwen waarin de Evenaar en de Icarus zijn gehuisvest zijn te jong voor loden leidingen. 

Bij de BSO’s en kinderdagverblijven die niet in gemeentelijke gebouwen zijn gehuisvest zullen wij 
eenzelfde navraag doen.

4) Zie het antwoord bij 3).
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