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De vorige tussenrapportage betrof de periode januari 2015 – 1 februari 2016. De rapportage gaf inzicht in de nieuwe 

opzet en werkwijze van het project, de behaalde resultaten tot 1 februari 2016 en gaf een doorkijk naar de acties die 

in 2016 zijn uitgezet of nog worden uitgezet. De prioriteit ligt tot eind 2016  bij de rijtjeswoningen en appartementen. 

Overige woningen en andere panden zoals scholen, kerken, winkels etc. vallen buiten de projectdefinitie. 

Het project beperkt zich tot woningen van voor 1986 en omvat zowel huurwoningen als woningen van particuliere 

eigenaren. De tussenrapportage is op 12 april jl. in het college aan de orde geweest (nr. 160003726) en met begelei-

dende brief (nr. U16-96559) op 13 april jl. aan de raad aangeboden.

Korte samenvatting van de tussenrapportage van 1 februari

Totaal gaat het om 15.238 woningen (aanvankelijk waren dit ca. 13.000 woningen). Tabel 1 geeft de opgave en eigen-

domsverhoudingen weer en maakt de bijbehorende samenwerking en verantwoordelijkheden in de stad inzichtelijk.

Tabel 1. Omvang woningen in project verdeeld naar eigendomssituatie
Project 15K Woningen
Centrada 5246
Commerciele verhuur 867
Particulier Eigendom 9125
Eindtotaal 15238

Het doel van het project Gasleidingen is het realiseren van veilige gasleidingen in de genoemde 15238 woningen. 

Realisatie van het projectdoel geschiedt met vijf acties:

1. Het steekproefsgewijs in beeld brengen van het type gasleiding en de bijbehorende staat van de leidingen, en 

op basis daarvan een uitspraak doen voor de 15.000 woningen in het project over de noodzaak van vervanging 

van de leiding;

2. Burgers attenderen op hun zorgplicht om hun gasleidingen in goede staat te houden, conform art. 1a van de 

Woningwet;

3. Bewoners verplichten om hun stalen gasleidingen - al dan niet voorzien van X-trucoat - te vervangen conform 

het TNO-advies en het laten keuren van de gasleidingen door een erkend installatiebedrijf volgens  

“ISSO-Kleintje Gas”;

4. Het opzetten van een adequate planning en een actief volgsysteem. Tevens het opzetten van een administratie 

om bij te houden welke woningen al veilig zijn gemaakt en welke adressen nog opgepakt moeten worden of 

waarvan bewoners onvoldoende medewerking verlenen;

5. Stimuleren en faciliteren van het tot stand komen van particuliere collectieven om de zelfredzaamheid van 

burgers te bevorderen en ze verantwoordelijkheid laten nemen voor de kwaliteit van hun gasleidingen.
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Het College heeft voor de uitvoering van het project in 2016 eenmalig 200.000,- euro beschikbaar gesteld.

Toegezegd is dat na de zomer van 2016 een 2e tussenrapportage zal volgen. Om een goede aansluiting te 

krijgen op de 1e rapportage volgen nog even in het kort de belangrijkste conclusies uit deze 1e tussen-

rapportage:
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De Tussenrapportage tot 1 februari 2016 gaf aan:
- Dat 27 procent van de woningen procedureel gereed was. Deze dossiers zijn gesloten. 

- 73 procent, zo’n 11.000 woningen, was nog in behandeling. In ongeveer tweederde van deze in procedure zijnde 

adressen ging het om: bewonersavonden, steekproefsgewijze inspecties en opstarten juridische traject. 

- Voor circa éénderde, zo’n 3.700 woningen, diende de procedure nog te starten. Dit betekende nog 400 tot 800 

steekproefsgewijs uit te voeren inspecties. Te starten aan de westkant van de stad in de wijken Tjalk, Schoener, 

Botter om vervolgens met de klok mee richting 2e deel Zuiderwijk en de Atolwijk te gaan en aansluitend  

Lelystad-Haven.

- Verwacht werd dat rond de zomervakantie 2016 de inspecties in de steekproef konden worden afgerond, evenals 

de bewonersbijeenkomsten. 

- Geconstateerd werd dat stalen leidingen die in de vloer gestort zijn, slecht visueel zijn te inspecteren. Ervaringen 

van installateurs en bewoners die stukjes vloer open hebben gehakt en ervaringen van bewoners die hun  

leidingen al vervangen hebben leerde dat ook deze leidingen in het algemeen in slechte staat verkeren. Om die 

reden wordt een uitsterfconstructie voor alle stalen gasleidingen, al dan niet voorzien van X-trucoat, nagestreefd.

- De stalen leidingen bleken ernstiger dan verwacht door roest te zijn aangetast, waardoor parallel aan de  

inspecties direct het juridische handhavingstraject in gang is gezet. Dat betekent extra inspecties op individuele 

adressen om een steekhoudende juridische onderbouwing te kunnen borgen.  

- Er is van buiten naar binnen gewerkt om inhoud te kunnen geven aan de eigen verantwoordelijkheid van  

eigenaren en om de zelfredzaamheid te stimuleren. Gevolg: er is ruimte nodig in het proces om maatwerk te 

kunnen leveren en te faciliteren.

Bewonerscollectieven
- In de toen in procedure zijnde wijken waren en zijn bewonerscollectieven actief. Vraag was of dit ook lukt in de 

nog op te pakken wijken aan de westkant van de stad en in Zuiderzeewijk (2e deel) en Atolwijk.

- Gesignaleerd werd dat de uitvoeringscapaciteit bij de installateurs zijn grens bereikte. Dit had en heeft  

consequenties voor de doorlooptijd van het vervangen van de leidingen. 

- Sommige bewoners kampen met financiële problemen waar een oplossing voor gezocht moet worden. Geen 

makkelijke opgave omdat de gemeente geen steunmogelijkheden kent.

Juridische aspecten
- Het juridisch traject startte in december 2015 in de Zuiderzeewijk en bevatte 78 open staande adressen waar via 

maatwerk een oplossing voor gevonden moest worden.

- Het juridische traject voor de oostkant van de stad (Zuiderzeewijk t/m Waterwijk) was in een vergevorderd  

stadium. 

- Het probleem van de leegstaande  woningen waarvan de eigenaar niet bekend/onbereikbaar is, is aangestipt en 

juridische mogelijkheden dienden nog uitgezocht te worden om eventueel toch binnen te treden om de gasleiding 

te vervangen. 

- Zuiderzeewijk, 1e deel is aangemerkt als pilot om te ervaren of het lonend is om extra inzet te plegen om te  

voorkomen dat er van gemeentewege binnen getreden wordt om de gasleiding(en) te vervangen. Verwachte  
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voordelen: minder (onnodige) kosten voor de eigenaar en minder ambtelijke kosten qua inzet,  

voorkomen van formele procedures en kostenverhaal. Per 1 februari stond één woning op de rol voor 

een binnentreding.

- Het project heeft een fysiek/sociaal en juridisch karakter gekregen door de aandacht voor de sociale, 

persoonlijke omstandigheden waar mensen in verkeren. 

Bezwaar
In februari hebben wij een bezwaarschrift binnengekregen en behandeld van een bewoner aan de  

Botter. Het bezwaar richtte zich tegen de hoogte van de factuur van de installateur. Deze was opgesteld 

naar aanleiding van een kostenverhaal van een binnentreding uit 2015. Deze is niet inhoudelijk behandeld in 

de commissie bezwaar en beroep, omdat deze ambtelijk met bezwaarmaker kon worden afgedaan.  

Het bezwaarschrift werd dan ook ingetrokken.

Juridische kwesties
Naar aanleiding van een opgelegde last onder een bestuursdwang is er bezwaar door een bewoner aan de 

Kogge ingediend tegen de last “vervangen van de gasleiding”. Inzage werd gevraagd in de keurings- 

rapporten van de Kogge en het TNO-rapport ‘corrosie gasleidingen’. Complicerende factor was dat dit 

TNO-rapport onderwerp was in een procedure in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), 

ingediend door omroep Flevoland, waarbij onderzoekinstituut TNO als derde-belanghebbende bij betrokken 

was. Behandeling van beide verzoeken heeft een kleine 100 uur gekost. Het bezwaar van de wijkbewoonster 

is ambtelijk afgehandeld en de bezwaarmaakster heeft haar bezwaar ingetrokken.

Bijzondere gevallen (Leegstaande woningen):
Van tijd tot blijkt dat woningen leeg staan en/of dat de eigenaar onbekend is. De (huidige) eigenaar is te 

achterhalen door een check in het Kadaster (via afdeling belastingen), of door bij een voorgenomen  

(veiling-)verkoop contact op te nemen met de verkopende makelaar/bankveilinghuis. In het geval de  

woning een nieuwe eigenaar blijkt te hebben, wordt deze geïnformeerd over de staat van zijn gasleiding.  

In eerste instantie wordt verzocht om tot vervanging over te gaan. Wordt niet geacteerd, dan gaat dit adres 

het reguliere handhavingstraject in. Voor zover bekend, zijn er nu twee leegstaande woningen (aan de Haf 

en Rozengaard) waar een opsporingsonderzoek loopt.

Communicatie
- De bewonersbijeenkomsten kregen een andere opzet. Alleen bewoners die hun leidingen moeten  

vervangen worden nog uitgenodigd. Dit leidde tot minder commotie in de wijk en voor particuliere  

eigenaren wordt het zo eenvoudiger om gezamenlijk een collectief te starten.

- Er is een website www.lelystad/gasleidingen.nl ingericht met relevante informatie.

- Het spreekuur is gehandhaafd.

- Om de organisatie te ontlasten is een apart telefoonnummer ingesteld en zijn er ruime openingstijden. 

Dit verhoogt het dienstverleningsniveau en verlaagt de drempel om informatie in te winnen.

- Er is extra ingezet op individueel contact in de verwachting dat zo lang slepende juridische gevechten 

voorkomen/beperkt kunnen worden. De pilot voor de Zuiderzeewijk, deel 1 is daar exemplarisch voor.
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Stand van zaken per 1  augustus 2016
De centrale vraag is nu natuurlijk: welke vooruitgang is geboekt na 1 februari 2016? Het actiekaartje laat zien waar 

wij per 1 augustus 2016 in de stad staan. Conclusie: we zijn inmiddels actief in alle wijken met woningen van voor 

1986. Aktiekaart en tabel maken dit inzichtelijk.

Aktiekaart gebiedsoverzicht  
 

Aanvankelijk was de verwachting dat de inspecties voor de zomer afgerond konden worden. Bij de eerste

Tussenrapportage is al vermeld dat de leidingen in een slechtere staat verkeerden dan aanvankelijk was  

verondersteld en dat het percentage van 10% steekproef in veel situaties onvoldoende is om een verantwoorde  

uitspraak te doen over het betrokken gebied:

• Aanname was dat per bouwvergunning 10%, bv 400 woningen die volgens een zelfde bouwvergunning zijn  

gebouwd, 40 inspecties nodig zouden zijn. Praktijk is dat wij per blok van 5 a 7 woningen inspecteren en daar  

verschillende situaties aantreffen (o.a. keuken voor/achter met verschillende type leidingen en koppelingen).  

• Er wordt elektrisch gekookt en daar hoeft niet vervangen te worden of eigenaren hebben hun keuken vernieuwd 

en hun leidingen al aangepast. Deze categorieën worden uit de steekproef gehaald en moeten vervangen worden 

door nieuwe inspecties.

• De veronderstelling dat “buurten gebouwd met een recentere bouwvergunning betere leidingen hebben en 
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hoeven dus niet te vervangen”, gaat in de praktijk niet op. De leidingen zijn weliswaar in een iets betere 

staat maar toch overwegend aangetast. Op basis van onze huidige inzichten verwachten wij daar op  

korte termijn ook problemen. Gebruikte materialen, hoge grondwaterstand en ventilatie in de 

 kruipruimte zorgen daar voor aantasting van de stalen leidingen.

Kortom: om een verantwoorde uitspraak te doen over een steekproef dienen meer woningen geïnspecteerd 

te worden. In de praktijk wordt gemiddeld 17% van het adressenbestand geïnspecteerd. 

Planning: bij het uitvoeren van de steekproefsgewijze inspecties hebben wij ca. 3 maanden vertraging.  

Lelystad-Haven is de laatste wijk waar wij nu aan het inspecteren zijn. Vanwege vakanties van de  

inspecteurs worden de laatste 195 woningen in oktober afgerond. De eerste informatieavond voor bewoners 

in Lelystad-Haven is gepland op 15 september en de laatste avond op 10 november. Het juridische traject 

verloopt langzaam omdat er ruimte is geboden aan collectieven, en omdat sterk aan de voorkant wordt 

geacteerd om tijdrovende juridische procedures te voorkomen. Bovendien hebben wij last van het  

ontwikkelen van een nieuw systeem voor het Kadaster waardoor eigendomsgegevens actueel zijn tot  

31 dec. 2015. In voorkomende gevallen heeft dit geleid tot foutieve aanschrijvingen en uitnodigingen.

 

Toelichting op de productie
Tabel 2. Productie tot 1 augustus 2016 naar eigendom situatie
Project 15K Woningen Gereed Gereed 1 aug. `16
Centrada 5248 4036 77%
Externe verhuur 867 236 27%
Koop 9125 5619 62%
Eindtotaal 15239 9470 62%

Uit tabel 2 blijkt dat Centrada en de particuliere woningen al een flink deel van hun leidingen hebben 

vervangen. De commerciële partijen lijken achter te blijven. Echter, Tjalk en Kogge hebben relatief veel 

huurwoningen en deze wijken zijn laat in het 2e kwartaal opgepakt en hebben door de bouwvakvakantie nog 

weinig kunnen uitrichten. Een kleine 100 woningen worden in het 3e kwartaal vervangen. Daarbij komt dat 

het vervangingstempo lager ligt doordat de commerciële verhuurders er voor kiezen om alle stalen leidin-

gen in hun woningen te saneren. Met de commerciële partijen wordt regelmatig overlegd. Centrada maakt 

gebruik van een speciale app waarop de voortgang en de verrichte werkzaamheden worden genoteerd.  

De gemeente heeft toegang tot deze informatie en volgt actief de ontwikkelingen. Centrada en installateurs 

zijn voor twee bijeenkomsten uitgenodigd om ervaringen en informatie te delen. Dit heeft er toe geleid dat 

er afspraken zijn gemaakt over het actief elkaar informeren over de voortgang en de bijzonderheden. 

Tabel 3. Overzicht stand van zaken woningen van commerciële verhuurders per buurt
Buurt/wijk Aantal Te vervangen Akkoord Openstaand Gereed 1 aug. `16
Bongerd 9 9 100%
Kamp 45 45 45 100%
Waterwijk 17 17 100%
Schoener 25 25 25 0%
Tjalk 233 188 45 188 19%
Botter 60 60 100%
Kogge 258 258 1 257 0%
Jol 12 12 2 10 17%
Punter 26 26 100%
Karveel 65 65 10 55 15%
Bastion 39 18 21 18 54%
Lelystad-Haven 78 78 0%
Eindtotaal 867 611 236 631 27%

Recentelijk is er nog contact geweest met de commerciële verhuurders over het actualiseren van de stand 

van zaken m.b.t. de planning en/of vervanging van de gasleidingen van de adressen waar wij nog geen infor-

matie over hebben (openstaande) ontvangen.
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Tabel 4. Onderstaande tabel zoomt in op de stand van zaken per wijk.
1 

Buurt / Wijk

2 

Aantal 

3

Inspectie 

4 

Hercontrole

5 

Goedgekeurd

6 

Te Vervangen

7 

Uitstel

8 

Reminder

 9 

Aanschrijving

10 

Binnentreding 

11

Kostenverhaal 

12 

Akkoord

13 

Openstaand

14 

Gereed 1/8/16

15 

Gereed 1/2/16

16 

Vooruitgang

Zuiderzeewijk 

KW 1

396 56 104 2 394 110 22 4 2 390 6 98% 80% 18%

Wold 269 44 28 54 215 57 22 189 80 70% 35% 35%
Kamp 460 73 12 84 376 47 21 322 138 70% 23% 47%
Archipel 324 73 11 7 317 66 21 308 16 95% 75% 20%
Kreek 103 20 19 103 22 95 8 92% 62% 30%
Haf 84 25 15 84 12 81 3 96% 83% 13%
Hofstede 163 26 3 121 42 5 3 159 4 98% 95% 3%
Plantage 148 26 9 108 40 6 3 145 3 98% 88% 10%
Bongerd 209 34 209 209 0 100% 100% 0%
Buitenplaats 32 11 6 32 6 31 1 97% 81% 16%
Oostrandpark 79 19 14 36 43 12 78 1 99% 82% 17%
Rozengaard 262 39 10 9 253 53 1 211 51 81% 45% 36%
Zoom 114 23 6 3 111 36 13 95 19 83% 12% 71%
Horst 643 101 8 434 199 10 31 593 50 92% 75% 17%
Griend 447 71 9 193 254 71 242 205 54% 47% 7%
Waterwijk 346 40 11 218 128 24 321 25 93% 66% 27%
Schoener 347 38 5 118 229 252 95 73% 1% 72%
Tjalk 608 67 6 230 378 329 279 54% 0% 54%
Botter 397 38 4 372 25 390 7 98% 0% 98%
Kogge 380 47 3 380 33 347 9% 9%
Jol 361 26 8 197 164 238 123 66% 66%
Galjoen 230 21 230 230 0 100% 100%
Schouw 159 28 6 11 148 40 119 25% 25%
Punter 423 55 6 120 261 42 206 217 49% 49%
Kempenaar 36 5 2 34 5 31 14% 14%
Karveel 742 97 24 28 714 161 581 22% 22%
Boeier 34 6 2 2 32 13 21 38% 38%
Bastion 273 24 165 108 166 107 61% 61%
Zuiderzeewijk 

KW 4

410 66 5 23 387 51 359 12% 12%

Atol KW 4 813 123 14 69 607 80 733 10% 10%
Lelystad-Haven 700 *19 3 697 0% 0%
Eindtotaal 9992 1341 348 3046 6058 52 558 106 4 2 5666 4326 57% 47% 10%
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4.326 adressen staan open
Per 1 augustus 2016  zijn 5.666 van de 9.992 particuliere woningen akkoord. Daar is de leiding vervangen of 

hoeft niet vervangen te worden. Verder staan procedureel nog 4.326 adressen open (kolom 13). Wij hebben 

hierover de volgende informatie:

- 1.366 adressen staan  in de planning en worden in het 3e en 4e kwartaal uitgevoerd. Deze eigenaren 

zullen waarschijnlijk in het 4e kwartaal en het 1e kwartaal 2017 een akkoordbrief ontvangen. Daarmee 

worden deze dossiers afgesloten.

- ca. 600/750 bewoners hebben aangegeven te willen deelnemen aan een nieuw collectief.  De Wijkraad 

Kustwijk en de Kluswinkel Zuiderzeewijk zijn bezig om een installateur te selecteren en de vervangings-

vraag te organiseren. Deze woningen staan nog niet in de planning, maar beide collectieven streven naar 

realisatie in het 4e kwartaal 2016 en het 1e kwartaal 2017.

- De circa 2.360/2.210 overige woningen zijn ook nog niet bij een installateur belegd. Deze groep zal 

moeite hebben om nog dit jaar een installateur te vinden die ruimte heeft om nog dit jaar de gasleiding 

te vervangen. Het bijhouden van de uitvoeringsdata geeft inzicht in de capaciteit bij de installateurs. De 

meeste van hen zijn tot eind 2016 vol gepland.

 Informatie over de 2.360/2.210 nog niet belegde woningen
- een kleine groep (ca. 15 eigenaren) is financieel niet in staat om de kosten voor het vervangen van de 

gasleiding te betalen. Vanuit gemeentezijde ontbreken de middelen om bij te dragen in de vervangings-

kosten zodat in een persoonlijk gesprek maatgerichte oplossingen worden gezocht (zelf doen in combi-

natie met het laten keuren door een erkend installateur, een afbetalingsregeling bij de installateur, lenen 

bij vrienden en familie, het verruimen van de vervangingstermijn om te kunnen sparen, meenemen in de 

binnentredingen, maar afzien van het in rekening brengen van extra kosten en/of combineren met een 

afbetalingsregeling).

- 52 eigenaren hebben uitstel gekregen.

- Ca. 90 eigenaren geven aan vervangen te hebben, maar kunnen geen factuur en keuringsrapport over-

leggen. Om mensen niet onnodig op kosten te jagen worden deze adressen meegenomen tijdens de 

herinspectiebezoeken.

- 678 eigenaren hebben laten blijken dat zij niet zonder meer over zullen gaan tot het vervangen.

- Van 697 woningen in Lelystad-Haven is de uitslag van de inspecties nog niet bekend. Het gebied is com-

plex: grote verscheidenheid aan bouwvergunningen en types, woningen liggen relatief laag waardoor 

veel kruipruimtes vochtig zijn en de kruipruimtes zijn niet meer dan ca 50/60 cm hoog. De woningen 

met keukens aan de achterzijde hebben een extra lange kruipafstand nodig om de doorvoer te kunnen 

inspecteren. Het inspecteren in deze wijk is extra zwaar en vraagt veel van de inspecteurs. Om die reden 

is besloten om 50% van de woningen tijdens de zomermaanden te inspecteren en is de overige 50% over 

de zomervakanties van de inspecteurs getild. Eind oktober kan ook deze laatste wijk worden afgerond.

- Van de overige ca. 700 woningen/eigenaren bestaat nog geen duidelijk beeld. Het kan zijn dat een deel in 

het verleden al de leiding heeft vervangen en daardoor niet in beeld zijn. Komende tijd dient hier duide-

lijkheid over te komen.

Bewonerscollectieven
De wijkraad Kustwijk heeft het voortouw genomen om respectievelijk in de wijken Schoener, Kogge, Kem-

penaar, Schouw, Jol, Galjoen, Punter en Karveel bewonerscollectieven te organiseren. 

In de Zuiderzeewijk heeft de Kluswinkel tijdens de bewonersavond de bewoners een voorstel gedaan om 

een collectief te kunnen vormen. Terwijl in het Bastion (appartementen) de Vereniging van Eigenaren (VvE)  

haar eigenaren aanbiedt om een collectief te faciliteren.

Ook in de Atol zijn de proefinspecties afgerond. De Atol is gelet op het grote aantal woningen in twee delen 

opgesplitst. 30 juni is de eerste informatiebijeenkomst geweest. Deel twee volgt 8 september. Of ook in de 

Atol een collectief zal ontstaan is nog niet duidelijk. Onze ervaring tot nu toe is dat vooral de wijken met een 

gevestigde organisatiestructuur er in slagen om een bewonerscollectief te vormen. Het project gasleidingen 

draagt wel bij aan de cohesie in de wijk. Uit de vele mailtjes en telefonische vragen die bij ons binnenkomen 

blijkt dat bewoners regelmatig onderling contact hebben. Desondanks geeft dit blijkbaar (nog) geen aanlei-

ding tot gemeenschappelijke acties.

Administratieve ondersteuning
Van januari tot augustus 2016 zijn ruim 7.600 brieven de deur uitgegaan: van uitnodigingen voor de bewo-

nersavond tot last en tot binnentreden van de woning. Daarnaast zijn door het team 4.214 mails behandeld 

en 2.320 facturen en goedkeuringsrapporten verwerkt. De registratie binnengekomen telefoontjes in de 

periode van 4 maanden tussen 1 april en 1 augustus ’16 toont dat 1.350 telefoontjes zijn binnengekomen. 

De gemiddelde afhandelingstijd per mailtje bedraagt ca. 15 a 20 minuten, incl. administratieve handelingen 

om het administratieve systeem bij te werken zodat informatie actueel blijft en om het onnodig belasten van 

eigenaren in het juridisch traject te voorkomen.

Juridisch traject
In de afgelopen periode zijn er 106 (voor-)aanschrijvingen de deur uitgegaan verdeeld over de wijken  

Zuiderzeewijk 1e deel t/m de Zoom. Dit is de categorie woningen die in principe in aanmerking komen voor 

binnentredingen. 22 woningen in de Archipel hebben vanwege de hoge grondwaterstand in de kruipruimte 

uitstel gekregen voor het vervangen van de gasleiding tot 1 juni 2016. Deze termijn is inmiddels verstreken, 

reden waarom aan de eigenaren die nog niet gereageerd hebben op 23 mei 2016 een herinneringsbrief is 

gestuurd. Degenen die niet hebben gereageerd en wel moeten vervangen, komen in de volgende fase  

terecht, namelijk de binnentreding. Van de 22 woningen die uitstel hebben gekregen zijn er op dit moment  

7 à 8 overgebleven die op de rol staan voor een potentiële binnentreding. 

Kamp & Wold
Voor de wijk Kamp en Wold zijn er medio april verschillende reminderbrieven de deur uitgegaan, inclusief 

de woningen waarvan de eigenaar op een ander adres woont of woningen die van eigenaar zijn verwisseld. 

In mei 2016 zijn 33 aanschrijvingen bestuursdwang uitgegaan, waarvan de termijn voor het indienen van een 



10 Stand van zaken

Stand van zaken                        

reactie inmiddels is verlopen.  Vanwege de vakantieperiode wordt pas vanaf augustus verdere actie onder-

nomen. Complicerende factor is dat het collectief met eigenaren heeft afgesproken om planningsdatum en  

gereedmeldingen bij de gemeente aan te leveren. Het aanleveren van gegevens verloopt traag. Eigenaren 

zijn in het algemeen te goeder trouw waardoor in het juridische traject gepaste coulance wordt toegepast.

Zoom
In juni zijn voor deze wijk 13 aanschrijvingen de deur uitgegaan. De termijn is i.v.m. de vakantie periode 

verlengd, maar inmiddels afgelopen. Vanaf september wordt het contact met deze groep geïntensiveerd om 

het aantal binnentredingen te reduceren.

Haf, Hofstede, Kreek, Plantage
Op dit moment hebben 6 adressen een aanschrijving last onder bestuursdwang (dreigende binnentreding) 

ontvangen. Ervaring leert dat in de buurten/wijken waar al een hoog percentage woningen vervangen is 

de openstaande adressen onder te verdelen zijn in mensen die al vervangen hebben, maar niet de moeite 

namen om dit te melden en de mensen die om hun moverende redenen niet willen vervangen. Door het 

zoeken van persoonlijk contact ontstaat duidelijkheid en kunnen maatgerichte acties ondernomen worden.

Griend
Volgens de registratielijst hebben 71 adressen een reminder gehad; deze hebben nu de fase van aanschrij-

ving last onder bestuursdwang bereikt. In oktober zal hier de procedure voor worden opgestart.

Pilot Zuiderzeewijk
Tabel 5. pilot Zuiderzeewijk 1e fase en ervaringen met bestuursrechtelijk binnentreden van woningen.

In de 1e tussenrapportage is aangegeven dat dit deel van de wijk als proefgebied dient om de opbrengst 

van onze maatgerichte aanpak en de daarvoor benodigde inzet te volgen. Aan de hand hiervan kunnen wij 

beoordelen of extra communicatie (mail, telefoon, nieuwsbrieven, inzetten buurtvoorlichters)  en persoon-

lijke gesprekken leiden tot meer bereidheid om aan het vervangen van de gasleidingen mee te werken. De 

verwachting is dat dit tot minder juridisering en minder binnentredingen zal leiden. Begin juni stonden 5 

adressen op de rol, om met een machtiging van de burgemeester o.l.v. een inspecteur, gefaciliteerd door 

politie, installateur en slotenmaker, binnen te gaan treden. Uiteindelijk zijn met 3 eigenaren afspraken 

gemaakt en zijn op de dag van binnentreding alsnog concrete maatregelen getroffen om de woning van een 

deugdelijk gasleiding stelstel te voorzien. Twee eigenaren waren ondanks de concrete aanzegging niet thuis 

en hadden ook geen maatregelen getroffen om de woning toegankelijk te maken. De aanwezige slotenma-

ker heeft de deuren zodanig geopend dat er zo min mogelijk schade ontstaat. Bewoners konden ’s avonds 

de sleutel op het politiebureau ophalen. Voor deze woningen wordt kostenverhaal toegepast. In de overige 

gevallen is door de eigenaar contant met de installateur afgerekend. Er zijn geen administratie- en innings-

kosten aan de bewoners in rekening gebracht.

In tabel 5 is de samenhang tussen gemeentelijke actie en de reactie van de eigenaar (de blauwe lijn) in de 

piekvorming in de tabel af te lezen. Duidelijk zichtbaar is dat iedere gemeentelijke actie tot extra respons 

van eigenaren leidt. 

Tabel 5 Pilot Zuiderzeewijk; relatie gemeentelijke inzet en respons eigenaren

 

De  onderstaande tabel 5 geeft de stand van zaken aan per 1 augustus 2016 en volgt de volgorde waarin de 

inspecties in de wijken zijn uitgevoerd. In de verticale kolommen staat per buurt/wijk  het aantal woningen. 

De voortgang is uitgedrukt in een percentage van de feitelijke acties t.o.v. het aantal woningen in het gebied 

en wordt op de horizontale rij weergegeven. De gele kolom geeft daarin de procentuele vooruitgang t.o.v. 

1 februari jl. weer. Verder is in de verticale kolom af te lezen dat met uitzondering van Lelystad-Haven de 

gemeente nu in alle wijken actief is. Gestart is in de Zuiderzeewijk (1e deel) en vervolgens is met de klok 

meegedraaid. 

In de afgelopen periode zijn de inspecties in de wijken Schoener t/m Atolwijk gestart (de teller stond daar 

op 1 februari op 0 en 1%) . Dit betekent een groter aantal adressen in voorbereiding, maar minder woningen 

t.o.v. het totaal afgerond, hetgeen leidt tot een totale vooruitgang van 10%  in het eindtotaal t.o.v. 1 februari 

2016 (kolom 16).  

Op dit moment houden wij rekening met minimaal twee nieuwe binnentredingen. Gelet op het aantal uit-
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gaande aanschrijvingen moet rekening worden gehouden met nog meer binnentredingen. Een exact aantal 

valt op dit moment niet te geven, maar dat deze het getal tien bereiken, is niet geheel ondenkbeeldig.

 

Kosten die samenhangen met de binnentredingen
Verhaal van ambtelijke kosten is mogelijk, mits deze redelijk is. Dit is nog altijd vaste jurisprudentie. 

Hoofdregel is kostenverhaal. Artikel 5:25 Awb bepaalt dat de overtreder de kosten verbonden aan het  

 toepassen van bestuursdwang verschuldigd is, tenzij het niet redelijk is om die kosten geheel of  

gedeeltelijk te verhalen. Of het redelijk is de kosten te verhalen moet worden vastgesteld vóórdat wordt 

besloten om bestuursdwang toe te passen, dus voor de aanzegging. Mededeling van welke kosten  

worden verhaald is een harde eis: uitblijven hiervan blokkeert toekomstig kostenverhaal. Wij geven aan dat 

de kosten die verhaald worden samenhangen met de ambtelijke voorbereiding- en begeleidingskosten bij 

de binnen-tredingen, kosten installateur voor het vervangen van de leidingen en eventueel kosten van de 

slotenmaker indien bewoners niet thuis zijn. Op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 zijn  

eigenaren zélf verantwoordelijk voor veilige/deugdelijke energievoorzieningen. Wij plegen kostenverhaal 

omdat de eigenaar zélf heeft nagelaten om te voldoen aan de last onder bestuursdwang, namelijk het 

vervangen van de gasleiding. Als gemeente hebben wij dan in feite de verantwoordelijkheid van de eigenaar 

overgenomen. Bij kostenverhaal moet er sprake zijn van redelijkheid, waarbij ook de financiële positie van 

de overtreder moet worden betrokken.

Uitzonderingen op de hoofdregel ”kostenverhaal”
Er bestaan uitzonderingen op de hoofdregel dat kostenverhaal verplicht is. Aanzegging tot kostenverhaal 

kan achterwege blijven, bijvoorbeeld in het geval dat het niet redelijk is dat deze kosten geheel of gedeelte-

lijk ten laste van de overtreder komen. Dat geldt ook voor het algemeen belang zoals de uitvoering van een 

wettelijke (overheids-)taak, in casu de zorgplicht van de gemeente. 

Wanneer de financiële positie van een overtreder niet sterk is, kan (en zal) overwogen (moeten) worden of 

uitstel van betaling (bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling) verleend kan worden op grond van 

artikel 4:94 Awb. Veel gemeenten hebben inmiddels beleid gemaakt over het al dan niet verlenen van uitstel 

van betaling en het treffen van een betalingsregeling. Voor het project gasleidingen bestaat dit beleid niet. 

Bij het zoeken naar maatgerichte oplossingen voor die mensen die in een zeer slechte financiële positie 

verkeren is het wenselijk om beleid te ontwikkelen voor uitzonderingssituaties.

Knelpunt juridisch traject
Gelet op het voorgaande zit er veel druk op de (juridische) beschikbare capaciteit. Zoals gezegd, zijn er 106 

aanschrijvingen de deur uit gegaan. Hieruit kan veel werk voortvloeien doordat bijvoorbeeld mensen  

bezwaar maken of dat een binnentreding noodzakelijk is. Gelet op het aantal nog openstaande wijken/ 

adressen, zal deze druk nog verder toenemen, hetgeen scherpere keuzes en nadere prioritering  

noodzakelijk maakt. Te voorzien is dat het juridisch traject in 2017 doorloopt.

Projectbudget
Voor het opzetten van het project en het inrichten van de bedrijfsvoering was 200.000,- euro beschikbaar. 

Voor dit bedrag diende een  steekproef van 10% voor de ca. 15.000 woningen versneld uitgevoerd te worden 

en daarbij diende de staat van de leidingen in beeld gebracht worden. In oktober/november kan dit deel van 

de opdracht met ca. 17% inspecties afgesloten worden. Voor nagenoeg alle woningen is het type leiding be-

ken en is een globaal beeld van de kwaliteit bekend. Individuele uitzonderingen zijn altijd mogelijk en kun-

nen door eigenaren gemotiveerd worden aangeleverd. Kortom; er is meer resultaat geboekt dan verwacht. 
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Voortgang

In plaats van 10% is 17 % van het adressenbestand geïnspecteerd en is een globaal beeld van type leidingen en de 

staat van de leidingen voor Lelystad vastgesteld. Individuele afwijkingen zijn niet uit te sluiten omdat er steekproefs-

gewijs geïnspecteerd wordt.

In de buurten waar in de vorige evaluatieperiode collectieven en particulieren gestart zijn met het vervangen van  de 

gasleidingen van hun woningen zijn goede vorderingen gemaakt. In de gele kolom wordt de huidige stand van zaken 

weergegeven. Per buurt is een substantiële vooruitgang ten opzichte van 1 februari gemaakt in het afronden van 

dossiers. Het aantal geïnspecteerde buurten verloopt volgens planning en is met 14 buurt uitgebreid. Dit is terug te 

lezen in de tabel 5. Daar waar in de tabel in februari nog 0 % vermeld stond, laat 1 augustus in die buurten de activi-

teiten zien. In een aparte kolom is de vooruitgang per wijk van 1 februari t/m 1 augustus inzichtelijk gemaakt. 

Met uitzondering van Lelystad-Haven zijn wij in alle wijken actief. De inspecties in Lelystad-Haven gaan in de zo-

merperiode door.  In september/oktober vinden de laatste bewonersavond(en) plaats. Na Lelystad-Haven wordt een 

belangrijk onderdeel, nl. de actie om type en kwaliteit van gasleidingen in beeld te brengen afgerond. Daarmee wordt 

dit deel van de projectopdracht voltooid.

Wat staat er nog open in de komende maanden van 2016?

Wat betekent dit nu voor de komende maanden augustus t/m december 2016? En voor 2017? 

In 4e kwartaal dienen nog 200 inspecties voor Lelystad-haven in beeld gebracht te worden. Inspecties zijn hier zwaar. 

Kruipruimtes zijn lager dan normaal en de afstand van de te inspecteren leiding lang. Arbo technisch dienen vanuit 

veiligheidsoverwegingen dit type inspecties door 2 man worden uitgevoerd.

Een groot deel van de 1.366 woningen die voor vervanging staan ingepland zal hun facturen en keuringsrapporten 

gaan aanleveren. Dit betekent veel telefoontjes, loketbezoek, mails en acties van onze kant om te zorgen dat dossiers 

compleet worden aangeleverd en gegevens in het volgsysteem worden opgenomen. Ervaring leert ook dat er extra 

druk bij de inspecteurs ontstaat omdat mensen ondanks het vervangen van de leiding nog allerlei vragen hebben 

of aangeven zich zorgen te maken over buren die afgehaakt lijken te zijn. Een deel van dit werk zal doorlopen in het 

begin van 2017.

Van de 2.360/2.210 woningen die nog niet in de planning staan bij een installateur, is een flink deel, circa 678 adres-

sen, niet bereid om over te gaan tot het vervangen (totaal van kolommen 8 t/m 11).  Dit is de categorie waar het 

bedrijfseconomisch verantwoord is om extra persoonlijke aandacht aan te besteden. Dit betekent voor onze inspec-

teurs 1 tot 3 extra huisbezoeken (1 tot 3) en minimaal 1 inspectie per adres (noodzakelijk voor dossieropbouw per 

betrokken adres). 

Het feit dat mensen extra uitleg krijgen, dat er een persoonlijk bezoekje wordt gebracht, maakt dat mensen zich 

serieus genomen voelen en de redelijkheid van het vervangen van de gasleiding in gaan zien en uiteindelijk vrijwillig 

de leiding vervangen. Bij een deel van deze eigenaren zal ook deze aanpak niet werken. Naarmate het project vordert 
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zal het juridisch traject daardoor omvangrijker worden. Niet alleen vanwege deze groep, maar ook door 

het doorschuiven van de categorie reminders waarvan de termijn ruimschoots is overschreden en waar we 

naar het stadium gaan van aanschrijven, en van aanschrijven naar binnentredingen. Op 1 augustus 2016 

bedroeg die categorie reminders 558 woningen; dat is dus een fors aantal. Verder komen we in alle wijken 

waar we bijna klaar zijn (percentages tussen de 80 en 100 procent gereed) nu toe aan de eigenaren die het 

moeilijkst te overreden zijn tot vervanging. Ook daar zal de rol van het juridisch traject gaan toenemen. Dit 

betekent dat in 2017 vooral het juridische traject meer capaciteit zal vragen dan tot nu toe het geval was en 

dat ernstig rekening moet worden gehouden met eigenaren die financieel niet in staat zijn hun leidingen te 

laten vervangen.  

Voor de komende periode hanteren wij als kengetal dat van het aantal reminders ca. 1/4 tot 1/3 zal door-

schuiven naar de volgende stap in het juridische proces nl die van de aanschrijving. Uit de categorie aan-

schrijvingen zal ca. 10% doorgaan als “binnentredingen”.   


