
 
 

 
 

Schriftelijke vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel  
 
 

 
Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl 

Datum  : 27 december 2019 

Naam & fractie : Dinand Leferink – VVD fractie    

Onderwerp : Gezondheidsrisico’s loden drinkwaterleidingen 

 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk 
te beantwoorden:  
 
Inleiding: 
Over het algemeen is het drinkwater in Nederland van hoge kwaliteit en veilig om te drinken, zo stelt 
de Gezondheidsraad in het advies ‘Loodinname via kraanwater’. Maar een beperkt deel van de 
bevolking loopt gezondheidsrisico’s door hoge blootstelling aan lood via het kraanwater.  De 
Gezondheidsraad stuurde het advies ‘Loodinname via kraanwater’ op 6 november 2019 naar de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Geheel loden drinkwaterleidingen zijn sinds 1960 niet meer toegestaan, maar in de praktijk komen in 
oude woningen nog steeds delen van loden leidingen voor, ook na sanering. Dat stelt de 
Gezondheidsraad in zijn advies. Daarnaast lijkt de sanering van loden binnenleidingen door 
particuliere woningeigenaren te stagneren, zegt de raad. Daarvoor zijn twee oorzaken: enerzijds is de 
eerdere subsidieregeling gestopt (1999-2005), anderzijds zijn loden leidingen veelal (deels) verborgen 
en onbekend bij bewoners of woningeigenaren. In de praktijk blijkt dat de buitenleidingen vaak tot de 
gevel zijn vervangen, dus niet helemaal tot de watermeter. Ook in de muren blijken nog geregeld 
stukken loden leiding te zitten die niet zijn vervangen. 

De VVD heeft de volgende vragen hierover: 
 

1. De VVD fractie in Overijssel vindt  de veiligheid van drinkwater van groot openbaar 

belang. Deelt het college die mening? 

2. Is het college van GS op de hoogte of de onderhavige problematiek in Overijssel speelt 

en of het voor problemen heeft gezorgd? 

3. Is het college met de VVD fractie van mening dat de verantwoordelijkheid primair bij 

het Rijk ligt?   

4. Heeft het college contacten met de verantwoordelijke departementen over deze 

aangelegenheid?  

• Zo ja: kan het college aangeven wat de status is van die gesprekken?  

• Zo nee: is het college bereid de gesprekken hierover aan te gaan met het Rijk.  
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