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Geachte heer Pieko,
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.

Vraag 1
Behoort Venlo tot de 93 gemeenten waarvan nog onbekend is of door de gemeente
beheerde panden loden waterleidingen bevatten?

Antwoord vraag 1
Ja, dit is nog onbekend.

Vraag 2
Zo nee, heeft u inmiddels een onderzoek gestart of wanneer denkt u een inventarisatie klaar
te hebben?

Antwoord vraag 2
Loden waterleidingen worden hoofdzakelijk aangetroffen in gebouwen, gebouwd vóór 1960.
Middels een eerste scan is in beeld gebracht welke gebouwen vóór 1960 gebouwd zijn. Op
grond van deze inventarisatie zullen betreffende gebouwen worden onderzocht op mogelijke
aanwezigheid van loden waterleidingen. Indien deze worden aangetroffen zal verder in
beeld worden gebracht of, en welke maatregelen hiervoor genomen dienen te worden.
Betreffend onderzoek is in voorbereiding genomen.

Vraag 3
Wij verzoeken u indien een onderzoek nog gestart moet worden basisscholen en
kinderdagverblijven waarvan de gebouwen beheerd worden door de gemeente te prioriteren.
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Antwoord vraag 3
De eerste scan, uitgevoerd op de gebouwen in eigendom van gemeente Venlo, blijkt dat in
gebouwen vóór 1960 geen kinderdagverblijven zijn gehuisvest. Het juridisch eigendom van
basisscholen valt onder verantwoordelijkheid van onderwijs besturen/stichtingen en dienen
daardoor zelf verantwoordelijk te nemen om onderzoek naar loden leidingen uit te voeren.
Wij zullen de onderwijs besturen/stichtingen middels een brief attenderen op het gebruik van
loden leidingen in gebouwen. Mochten onderwijs besturen/stichtingen op basis van hun
onderzoek tot de conclusie komen dat maatregelen noodzakelijk zijn, dan zijn wij ten alle
tijde bereid om met de onderwijs besturen/stichtingen in gesprek te gaan om gezamenlijk
naar praktische oplossingen te zoeken.

Vraag 4
Zo ja (op vraag 1 ), wat is de uitkomst hiervan en welke maatregelen gaat u treffen om deze
leidingen te vervangen?

Antwoord vraag 4
Voor alle gebouwen waar de gemeente inventarisaties heeft uitgevoerd en loden leidingen
zijn/worden aangetroffen, zullen de daarvoor benodigde stappen, als voorgeschreven,
worden genomen conform wet en regelgeving.
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