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Voorwoord                     

Voor u ligt het eindrapport over het onderzoek naar de kwaliteit van de gasleidingen bij woningen in Lelystad. 
Het onderzoek had betrekking op zowel koopwoningen als huurwoningen, verdeeld over de gehele stad. Aan-
leiding voor het grootschalige onderzoek vormden de signalen dat het slecht tot zeer slecht gesteld was met 
de stalen gasleidingen in de begane grond vloer en in de kruipruimten. In 2015 is daarom gekozen voor een 
grootschalige, structurele en stadsbrede aanpak, om de stalen leidingen van ongeveer 15.000 woningen van 
vóór 1986 te inspecteren en zo nodig te laten vervangen. Een ambitieus project, want 15.000 woningen dat 
is inderdaad grootschalig. Daarom kan ik met grote tevredenheid stellen dat het onderzoek per 1 november 
2017 voor 100% is afgerond. 

Deze afronding hebben wij als gemeente niet in ons eentje voor elkaar kunnen krijgen. Daarom gaat mijn 
dank uit naar de inwoners van gemeente Lelystad voor hun medewerking. Ik ben blij dat zoveel mensen 
gehoor hebben gegeven aan onze oproep om de gasleidingen te inspecteren en zo nodig te  laten vervangen. 
Slechts in een aantal gevallen was het noodzakelijk om met een binnentreding de gasleidingen te vervangen. 
Dit geeft aan dat onze inwoners de eigen veiligheid en die van hun omgeving, belangrijk vinden. 

Ook wil ik nog vermelden dat de maatwerkaanpak vanaf de start essentieel was. In een persoonlijke benade-
ring is mensen gewezen op het belang van veilige gasleidingen. Dit heeft veel inzet gevraagd van het project-
team Gasleidingen. Ook hen wil ik bedanken voor hun inzet, omdat we mede door deze inzet het project zo 
succesvol hebben kunnen afronden. Door de persoonlijke benadering werd soms ook financiële en sociale 
problematiek zichtbaar, waarop meteen geacteerd werd. Het project heeft hierdoor aan de voorkant meer tijd 
in beslag genomen, maar heeft in het juridische traject veel tijd bespaard. 

Met elkaar hebben we dit grootschalige project afgerond. En we hebben ervoor gezorgd dat het voor   alle 
inwoners van Lelystad een veilige en plezierige leefomgeving blijft. Daar ben ik heel trots op!

Het college van gemeente Lelystad, 

Namens deze,

John. M. van den Heuvel
Wethouder
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In 2005 startte de gemeente Lelystad met onderzoek naar de staat van gasleidingen van woningen die ge-
bouwd zijn voor 1986. De eerste bevindingen (o.a.in de wijken Archipel en Karveel) stemden tot bezorgdheid. 
Toen vervolgens meer wijken met het roesten van leidingen te maken kregen, is in 2008 de expertise van TNO 
Delft ingeroepen. Dit leidde tot het opstellen van een handleiding voor het steekproefsgewijs onderzoeken 
van de gasleidingen en het eenduidig verwerken van de gegevens. (TNO inspectie Gasleidingen 
d.d. 16-12-2008 en 23-11-2009). Het gaat om stalen gasleidingen die: 
 - in de begane grond vloer en/of in de kruipruimte liggen,
 - voorzien zijn van wel of geen kunststof mantel (X-Trucoat), 
 - ingebed zijn in purschuim tijdens het isoleren van de woningen. 

TNO adviseerde om iedere vijf jaar inspecties uit te voeren om de staat van dit type gasleidingen te controle-
ren en om leidingen die ernstig aangetast zijn, direct te laten vervangen. In de jaren tot 2015 zijn vervolgens 
op kleine schaal leidingen vervangen. Het beleid was vooral gebaseerd op signaaltoezicht en op een hotspot 
benadering. Op basis hiervan zijn eigenaren in de hotspot gebieden aangeschreven met het advies om hun 
gasleidingen te laten vervangen. 

In 2014 kwamen van installatiebureaus en Centrada signalen dat het slecht tot zeer slecht gesteld was met 
de stalen gasleidingen in de begane grond vloer en in de kruipruimten. Veel leidingen bleken door roest 
ernstig te zijn aangetast. Het probleem met roestvorming is dat niet te voorspellen is wanneer de wand van 
de leiding zodanig is aangetast dat een gaslek onvermijdelijk wordt. Roest verloopt stapsgewijs. Het duurt 
enige tijd voordat actieve corrosie optreedt (initiatiefase). Na deze fase wordt de aantasting progressief. Het 
is niet mogelijk om de gemiddelde aantastingssnelheid van de gasleiding te berekenen, bijvoorbeeld door 
afname in de wanddikte te delen door de leeftijd van de leidingen. Vooral bij putroest (kleine putjes in de 
leidingen) lijken stalen leidingen snel te corroderen. Vocht in de kruipruimte en de wijze waarop de leidingen 
in het beton liggen beïnvloeden de corrosie, evenals de condities en de samenstelling van de pur. 

Een ander probleem was dat stalen leidingen die in de vloer gestort zijn of die ommanteld zijn, niet te con-
troleren zijn en dat bewoners ophoping van gas onder de vloer niet snel zullen ruiken, omdat gas zwaarder is 
dan lucht. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Vooral als leidingen zijn gebogen is de dikte van 
de rand in de buitenbocht minder dan op de rechte stukken. Inspecteurs troffen op die plekken veel roestvor-
ming aan. Bovendien is bij X-trucoat leidingen op de gebogen delen vaak het kunststof gescheurd of afge-
brokkeld. Vocht kan zich op die manier een weg banen tussen de ommanteling en de leidingen. 

Lelystad heeft daarom in 2015 gekozen voor een grootschalige, structurele en stadsbrede aanpak, om de 
stalen leidingen van 15.000 woningen van voor 1986 te inspecteren en zo nodig te vervangen. Leidingen 
werden zonder meer vervangen als er twijfel is over de kwaliteit of als een leiding niet te controleren is. Doel 
van dit project ’15.000 gasleidingen’ is om het probleem van de lekkende leidingen definitief op te lossen. 

Gedeelde verantwoordelijkheid
In principe is een eigenaar van een pand zelf verantwoordelijk voor het in standhouden van de kwaliteit van 
zijn pand. Daar hoort ook de zorg voor veilige installaties bij. Ervaring leert dat bewoners zich vaak niet be-
wust zijn van de risico’s die zij en hun naaste omgeving lopen. Dit raakt de zorgplicht die een gemeente heeft 
om op basis van art. 1a en 1b van de Woningwet te zorgen voor een veilige woonomgeving. Dit artikel vormt 
samen met art. 6.7 en 6.9, tweede lid van het Bouwbesluit 2012 de basis voor het gemeentelijke beleid.

1. Aanleiding project
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1.1 Maatwerk
Sinds de start van het project is maatwerk essentieel geweest. Hierdoor heeft het project aan de voorkant 
meer tijd in beslag genomen en is er aan het eind (in het juridische traject) tijd bespaard. 

Op het versturen van de vooraanschrijvingen hebben we veel reacties per mail gekregen. In eerste instantie 
was een administratieve afhandeling voldoende. Vaak was het bezoeken van een woning veel effectiever, 
omdat de gasleiding geïnspecteerd kon worden en er op communicatief vlak veel onduidelijkheid bij de 
eigenaar weggenomen kon worden. 

Door het bezoek aan een woning kon uitleg gegeven worden over bouwkundige oplossingen. Daarnaast werd 
in een aantal gevallen ook de financiële en sociale problematiek zichtbaar, waarop meteen geacteerd kon 
worden: bijvoorbeeld betaalregelingen bij installateurs, of wat extra tijd om zaken te kunnen regelen.
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2.1 Verschillende eigendomssituaties
Er bestaan bij de geïnspecteerde woningen drie eigendomssituaties: particuliere koopwoningen, sociale 
huurwoningen van woningcorporatie Centrada en commerciële huurwoningen. 

Externe verhuur
Alle 861 externe huurwoningen zijn in handen van 12 institutionele partijen. Na de inspecties is gebleken dat 
198 adressen de gasleidingen niet hoefden te vervangen. Bij 663 adressen was vervanging wel noodzake-
lijk. Deze institutionele partijen kregen een zogenaamde vooraanschrijving waarin hen werd verzocht bij de 
adressen waar de gasleidingen vervangen dienden te worden de gasleidingen te vervangen.

De externe verhuurders hebben na een goede samenwerking alle gasleidingen vervangen.

Centrada
Omdat veel van de sociale huurwoningen van Centrada in het verleden verkocht zijn, speelde de woning-
bouwcorporatie een grote rol in het project 15.000 Gasleidingen. Daar waar de gemeente zich richtte op 
individuele eigenaren en het adviseren van bewonerscollectieven,  had Centrada de inspectiewerkzaam-
heden en het vervangen van gasleidingen ondergebracht bij drie installateurs.

Centrada is eigenaar van 5249 geïnspecteerde woningen en is daarom een belangrijke partij geweest in dit 
project. Om de samenwerking met de gemeente te bevorderen heeft de woningcorporatie  een applicatie 
ontwikkeld waarmee de installateurs op pad konden gaan om alle woningen te inspecteren en resultaten te 
monitoren. De gemeente heeft een iPad ter beschikking gekregen waarmee nauwlettend de resultaten ge-
monitord konden worden. Uiteindelijk kreeg Centrada geen gehoor bij de bewoners van 7 adressen. Er is een 
last onder bestuursdwang naar de organisatie verstuurd en een  kopie naar de bewoners. Door gezamen-
lijke  inspanning van de verhuurder en de installateurs heeft Centrada kunnen voldoen aan de last onder 
bestuursdwang en zijn binnentredingen voorkomen.

2. Uitvoerend traject                    

Woning aanbod Aantal

 Koop                                                          9129    

 Centrada                                                                    5249  

 Externe verhuur                                                                      861

 Eindtotaal                                                                      15239

Externe verhuur Aantal

 Vooraanschrijving                                                          663

 Akkoord                                                                    198  

 Eindtotaal                                                                   861

Externe verhuur Aantal Gereed

Koop                                             5249                                                          5249 



Project Gasleidingen 2015 – 201710

Particuliere eigenaren
De grootste groep geïnspecteerde woningen zijn woningen die eigendom zijn van particuliere eigenaren. Na 
inspectie is gebleken dat de gasleidingen van 3149 woningen niet vervangen hoefden te worden.  Bij 5980 
adressen was vervanging wel noodzakelijk. Deze adressen kregen een vooraanschrijving, waarin de eigenaar 
werd verzocht de gasleidingen te vervangen.

2.2 Administratie
Vanaf het begin van het project is een registratielijst gemaakt met daarin alle processtappen. Hierin zijn alle 
benodigde gegevens van alle 15.239 woningen  opgenomen, zoals NAW-gegevens, inspecties, verstuurde 
brieven, planning, collectieven en opmerkingen. Daarnaast is de stand van zaken per processtap, per woning 
bijgehouden. Uit deze registratie konden automatisch rapporten en cijfers gegenereerd worden.

Nieuwsbrief
Bij de start van het project hebben 15.239 adressen een nieuwsbrief ontvangen, halverwege het project heb-
ben de ca 5000 nog niet aangeschreven adressen een tweede nieuwsbrief ontvangen.

E-mail
Tijdens het project zijn er ca 16.000 e-mails ontvangen en beantwoord. Deze mails hadden betrekking op al-
gemene vragen van eigenaren, over het indienen van een zienswijze, het aanleveren van de planningsdatum 
en aanlevering van bewijsstukken. 

Telefoon
In de eerste maanden zijn bij de centrale telefonie veel gesprekken binnen gekomen. Vanwege deze hoe-
veelheid telefoontjes, heeft het projectteam daarna  een rechtstreeks telefoonnummer in gebruik genomen. 
Hierdoor was er een directe lijn met het projectteam. Er zijn ca 3.500 telefoontjes binnen gekomen.

Publieksbalie
In het eerste gedeelte van het project werd vanuit de 3e verdieping gewerkt met een inloopspreekuur op de 
woensdagmorgen. Om de bereikbaarheid en zichtbaarheid van het project te vergroten, is het gasleidingen-
team verplaatst naar de begane grond, naast de afdeling werk en inkomen. Dit had een groot effect op het 
aantal bezoekers en vragen, omdat inloop laagdrempeliger werd en omdat er constante bezetting was. 

Bewonersavonden
Om de groep particuliere eigenaren te bereiken is in maart 2015 een nieuwsbrief verstuurd. Daarin werd 
aangegeven wat het belang is van een veilige leiding, wie er verantwoordelijk is, maar ook is gewezen op de 
urgentie van controles.

Particulier Aantal

 Vooraanschrijving                                                       5980

 Akkoord                                                                3149  

 Eindtotaal                                                         9129
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Na de nieuwsbrief zijn bewoners uitgenodigd voor een informatieavond.  Hier werd verteld waarom het be-
langrijk is dat de gasleidingen geïnspecteerd moeten worden en dat inspecteurs van de gemeente de wijken 
in zouden gaan om steekproefsgewijs de gasleidingen te inspecteren. 

Wanneer uit de inspecties bleek dat de gasleidingen vervangen moesten worden, dan werd de eigenaren ver-
teld dat zij een vooraanschrijving zouden krijgen. Ook werd aangegeven dat eigenaren zelf verantwoordelijk 
zijn voor het vervangen. Zij werden gevraagd een planningsdatum aan te leveren en na vervanging dienden 
zij het persrapport en de factuur als bewijsstuk op te sturen. Wanneer de gasleiding niet vervangen hoefde te 
worden, dan werd een akkoordbrief verstuurd.

Halverwege het project is besloten een 2e nieuwsbrief te verzenden. Daarin werd uitgelegd dat de werkwijze 
iets zou worden aangepast. Voortaan werd eerst geïnspecteerd en als uit de resultaten bleek dat vervanging 
van de leidingen aan de orde was, dan ontving de eigenaar van de woning een uitnodiging samen met een 
vooraanschrijving.

De nieuwsbrief en de uitnodigingen voor de bewonersavonden zijn huis aan huis bezorgd door de buurtvoor-
lichters. Voordeel hiervan was dat bewoners persoonlijk werden uitgenodigd en de gemeente feedback kreeg 
van de buurtvoorlichters.

Bewonerscollectieven
Het projectteam heeft met bewonersavonden de mogelijkheid geboden voor bewoners om met elkaar in 
contact te komen. Dit heeft de vorming van bewonerscollectieven gestimuleerd. Daarnaast hebben diverse 
wijkraden op voorhand van de bewonersavonden al een collectief gestart en hebben zij tijdens de bewoners-
avonden spreektijd gekregen en mensen aangemoedigd zich aan te melden voor een collectief. Het voordeel 
van een collectief was  voor de gemeente dat zij planningen kon monitoren. Er werd namelijk voor een gehele 
wijk een planning aangeleverd en de bewijsstukken kwamen in veel gevallen tegelijk binnen. Anderzijds be-
tekende een collectieve vervanging van de gasleiding dat een individuele eigenaar minder zelf in actie hoefde 
te komen. Daarnaast was het  voor de installatiebedrijven voordelig omdat er grootschaliger gewerkt kon 
worden.

Steekproefsgewijze inspecties en maatwerk
De eerste fase van het project stond in het teken van het inspecteren van de gasleidingen. De inspecties zijn 
wijkgericht uitgevoerd. Om een betrouwbare uitspraak te doen over het vervangen van gasleidingen, is de 
minimale steekproefsgewijze controle van 10 procent van de woningen vallende onder dezelfde bouwvergun-
ning noodzakelijk. Deze norm is gesteld door TNO. 

In iedere wijk zijn meerdere bouwvergunningen gebruikt en bouwvergunningen kunnen uit meerdere wo-

Bewonersavonden Aantal

 Avonden                                                    21

 Gemiddeld aantal bezoekers                                                               150  

 Eindtotaal                                                        3150



12

ningtypen zijn opgebouwd. Dat verklaart mede waarom er in een straat verschillende uitkomsten zijn. 
Daarnaast hebben onze inspecteurs gezien dat er in een woonblok, twee verschillende typen gasleidingen 
aanwezig waren. De reden hiervoor was dat de eerste bewoners konden kiezen of de keuken aan de voor 
of aan de achterzijde werd geplaatst. Deze keuze heeft een groot effect op het type gasleiding. Wanneer de 
gasleiding aan de voorzijde van de woning lag, hoefde deze niet te worden vervangen (omdat deze vaak boven 
de vloer is gemonteerd). De gasleiding bij de keuken aan de achterkant van de woning, moest wel vervangen 
te worden omdat deze onder de vloer liep. Het werd duidelijk dat een maatwerk gerichte aanpak nodig was. 
Mede hierdoor is besloten om 15 tot 20 procent van de woningen in een wijk te controleren, om de betrouw-
baarheid van de steekproef te vergroten.

De meeste inspecties betroffen de gasleidingen die veelal vanuit de meterkast, onder de vloer van de woning 
naar de keuken en naar de CV ketel liepen. Het onder de vloer op de juiste manier inspecteren kost veel tijd 
en is arbeidsintensief. 

Een ander belangrijk onderdeel was communicatie met de eigenaren, uitleg  geven over het project, techni-
sche informatie verstrekken, maar ook administratieve en juridische vragen beantwoorden. De gemaakte fo-
to`s van de gasleiding werden aan de eigenaren getoond. Dit zorgde voor extra draagkracht aangezien buren 
de informatie van de inspecteur met elkaar deelden. Dit resulteerde soms in kleine collectieven.
In totaal zijn er 1441 steekproefsgewijze inspecties uitgevoerd. Dit komt op 15% van de woningen. 

Vooraanschrijving
Eigenaren van woningen waarin de gasleiding vervangen moest worden, hebben een vooraanschrijving ont-
vangen. Hierin stond dat zij binnen 6 weken een planningsdatum moesten geven en dat zij na vervanging de 
factuur en pers/keuringsrapport dienden toe te sturen. Op het persrapport diende te worden vermeld onder 
welke NEN norm de gasleiding is aangelegd en afgeperst. 

Uiteindelijk zijn er 6644 vooraanschrijvingen verzonden naar particulieren en woningen van externe verhuur-
partijen. In 3347 woningen hoefden de gasleidingen niet vervangen te worden. 

Project Gasleidingen 2015 – 2017

Aktie Aantal

 Vooraanschrijving                                                  6644

 Akkoord                                                   3347  

 Eindtotaal                                                        9991
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Reminder
Eigenaren die na het verstrijken van de termijn nog geen stukken hadden aangeleverd (circa 30 procent van 
de eigenaren) hebben een herinneringsbrief ontvangen. Ook in deze brief werden de te nemen herstelmaat-
regelen vermeld en werd de termijn van 2 weken genoemd, waarbinnen de herstelwerkzaamheden dienden 
worden uitgevoerd. De praktijk leerde dat het inzetten van een extra brief groot effect had en waarschijnlijk 
kosten voor intensieve bestuursdwangprocedures heeft voorkomen. In totaal zijn 1996 reminders verstuurd.

Eindrapportage project 15.000 gasleidingen

Reminder Aantal

 Koop                                                          1996    

 Centrada                                                                  0  

 Externe verhuur                                                                      0

 Eindtotaal                                                                      1996
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3. Juridisch traject

Last onder bestuursdwang
Wanneer de eigenaar niet reageerde op de brieven, dan was het aanzeggen van een last onder bestuurs-
dwang onvermijdelijk. Dit was het geval bij 8 procent van de woningen waar de gasleidingen vervangen dien-
den te worden. Voordat de last de deur uitging werd nog geprobeerd om contact te leggen met de eigenaar. 
Leverde dit geen of onvoldoende respons op, dan werd na een laatste controle op juistheid van gegevens, de 
procedure gestart. De last onder bestuursdwang werd zowel aangetekend als per reguliere post verzonden 
en in het uiterste geval persoonlijk door een inspecteur afgegeven. Tijdens het project zijn er in totaal 541 
aanschrijvingen verstuurd. In sommige gevallen bleek dat de eigenaren de gasleidingen in het verleden al 
hadden vervangen of dit hadden gedaan naar aanleiding van de vooraanschrijving of reminder. Of zij hadden 
om uiteenlopende redenen de bewijsstukken van vervanging nog niet opgestuurd. In deze zaken volgden de 
gevraagde stukken na het versturen van de last onder bestuursdwang vaak snel en was het juridisch traject 
snel afgerond. Hierdoor was het effectueren van de last niet nodig. Nadat de termijn in de reminder verstre-
ken was, hebben alle nog openstaande adressen of een bezoek gekregen van een inspecteur of, wanneer een 
telefoonnummer bekend was, een telefoontje. Daarnaast is er ook per email getracht in contact te komen 
met de eigenaar om een binnentreding te voorkomen.

Effectuering van de last onder bestuursdwang
Naast de groep eigenaren waarbij het juridisch traject snel was afgerond, was er ook een groep eigenaren 
die niet reageerde. En daardoor meer aandacht behoefde. Op verschillende manieren is geprobeerd om bij 
deze groep een binnentreding te voorkomen. Was er een telefoonnummer bekend, dan werd telefonisch 
contact gezocht. Zo niet, dan gingen onze inspecteurs meerdere malen bij het adres langs. Aangezien veel 
eigenaren overdag niet thuis waren, werden `s avonds regelmatig inspecties uitgevoerd, om zo de kans op 
contact met de eigenaar te vergroten en werden er bij deze bezoeken contactkaartjes achtergelaten met het 
verzoek zo spoedig mogelijk te reageren. 

Eindrapportage project 15.000 gasleidingen

Aanschrijving Aantal

 Koop                                                          534    

 Centrada                                                                  7  

 Externe verhuur                                                                      0

 Eindtotaal                                                                     541
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Binnentreding, kostenverhaal 
Uiteindelijk is bij 24 openstaande particuliere adressen een last onder bestuursdwang geëffectueerd, in de 
vorm van een binnentreding. Dit is 0,36 procent van het aantal woningen waar de gasleidingen vervangen 
moesten worden en 4,4 procent van de woningen waar een last onder bestuursdwang is opgelegd. Bij 22 
adressen is naderhand een kostenverhaal opgemaakt, waarbij de kosten op de eigenaar, erfgenaam of 
vereffenaar zijn verhaald. In twee gevallen werden de gemaakte kosten ter plaatse door de eigenaar 
voldaan. De hoogte van het bedrag dat verhaald is,  hangt samen met kosten die gemeente heeft moeten 
maken (ambtelijke voorbereiding en de begeleidingskosten bij de binnentredingen). Ook de kosten die de 
installateur heeft moeten maken om de leiding(en) te vervangen en eventueel de kosten van de slotenmaker 
zijn hierin meegenomen.  

Herinspecties

Tijdens het gehele project zijn er meldingen binnengekomen van eigenaren die in het verleden de gasleiding 
al vervangen hadden, maar waarvan de eigenaar geen goede documentatie had. In dit soort situaties is een 
herinspectie uitgevoerd.

Het tweede  deel van de herinspecties richtte zich op eigenaren die nog niet in actie waren gekomen. Door de 
herinspectie werden zij aangespoord om in beweging te komen. Soms was de gasleiding nog niet vervangen. 
En soms was de gasleiding al vervangen, maar had de eigenaar verzuimd om de stukken op te sturen.

Het derde  deel van de herinspecties richtte zich op eigenaren die een last onder bestuursdwang hadden 
ontvangen, maar nog geen actie hadden ondernomen. Door de herinspectie is de eigenaar nog op tijd in be-
weging gekomen en is een binnentreding voorkomen. De herinspecties zijn wijkgericht uitgevoerd om zoveel 
mogelijk adressen te bezoeken. Wanneer de eigenaar niet thuis was werd een contactkaartje achtergelaten 

Project Gasleidingen 2015 – 2017

Woning aanbod Binnentreding Kostenverhaal

Koop                                                          24                                                          22 

Centrade

Externe verhuur

Eindtotaal                                                          24                                                          22 

Woning aanbod Her inspectie

 Koop                                                         1122    

 Centrada                                                                9  

 Externe verhuur                                                                      9

 Eindtotaal                                                                      1140
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Steekproef
Tijdens het project zijn bij veel woningen gasleidingen gerenoveerd.

De gemeente Lelystad heeft na afloop van de renovatie per woning een “persrapport” van de installateur 
ontvangen.   Om er zeker van te zijn, dat de werkzaamheden en afgegeven persrapporten conform de huidige 
voorschriften en Bouwbesluit werden uit gevoerd, heeft de gemeente Kiwa Technology opdracht gegeven om 
een steekproef uit te voeren onder de gerenoveerde gasleidingen.

De steekproef is uitgevoerd op 24 adressen. De adressen zijn geselecteerd door de gemeente Lelystad. De 
steekproef is uitgevoerd op 22 december 2016 en op 11 en 18 januari 2017.

Kiwa heeft naast de leidinginstallaties ook de persrapporten van de installateurs beoordeeld.

Conclusie:
De conclusies uit de steekproef zijn in een rapport toegelicht
 •  Er zijn geen afwijkingen aangetroffen ten opzichte van het Bouwbesluit en de primaire 
   prestatie –eisen in NEN 1078
 •  Alle gasleidinginstallaties van de steekproef zijn gasdicht.

Gemeente Lelystad heeft naar aanleiding van de steekproef op 5 april 2017 een installateur bijeenkomst 
gehouden. Doel van de bijeenkomst is de installateur te informeren over de uitkomst, van het rapport van 
Kiwa Technology.

Eindrapportage project 15.000 gasleidingen
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Conclusies en aanbevelingen

Nu het project ten einde is, kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Tevens zijn er een aantal 
aanbevelingen voor toekomstige projecten, die voortkomen uit praktijkervaring die is opgedaan tijdens 
het project.

Conclusies die kunnen worden getrokken zijn:
 -  Het project is voor de volle 100 procent  afgerond.
 -  De op maatwerk gerichte aanpak heeft de belangrijkste bijdrage geleverd aan het positieve 
  eindresultaat van het project.
 -  Met name de flexibele opstelling van de medewerkers van het project, het meedenken met 
  betrokkenen en de uiterste terughoudendheid in het overgaan tot het juridisch traject, hebben ervoor
   gezorgd dat er relatief weinig juridische stappen noodzakelijk waren. 
 -  Verschillende eigenaren hebben aangegeven blij te zijn met de oplossingsgerichte benadering van de  
  gemeente. Met een op maatwerk gerichte benadering vindt er minder ‘juridische deining’ plaats, dan  
  wanneer er wordt gekozen voor een meer ‘lopende band’ aanpak.
 -  De technische kennis van de medewerkers heeft ervoor gezorgd dat bij alle 15.239 adressen de 
  gasleidingen veilig zijn. Door deze kennis verliep de samenwerking met installateurs vaak soepel en
   konden onze inspecteurs vaak ad hoc beslissingen nemen over de installatie wanneer dat nodig was. 

Aanbevelingen voor toekomstige projecten zijn: 
 -  Het is verstandig om te kiezen voor een maatwerk gerichte benadering met een heldere communicatie
   vanuit de gemeente. 
 -  Bij toekomstige projecten zoveel mogelijk contact- en communicatiemomenten met betrokkenen in
   bouwen. Ongeveer 30 procent van de eigenaren, waarvan de gasleidingen vervangen dienden te 
  worden, hebben een reminder ontvangen, nadat zij op de vooraanschrijving niet hadden geacteerd. 
  Circa acht procent van de eigenaren, die een vooraanschrijving hebben ontvangen, is uiteindelijk in
   het juridisch traject terecht gekomen. Dat betekent dat 22 procent van de aangeschreven eigenaren
   alsnog de gasleidingen heeft laten vervangen naar aanleiding van de verstuurde reminder. Het bleek
   dus lonend om de reminder te versturen. Met het versturen van de reminder zijn veel juridische zaken
   voorkomen en is tijd bespaard. 

Eindrapportage project 15.000 gasleidingen
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