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Inleiding
1.  Inleiding

De vorige tussenrapportages betroffen de periodes januari 2015 tot 1 februari 2016 en 1 februari tot 1 augus-
tus 2016. Deze 3e rapportage borduurt hier op voort en beslaat de periode 1 augustus tot en met 31 december 
2016. Daarmee geeft deze rapportage een overzicht van de voortgang in 2016. Met het eindresultaat op 31 
december jl. wordt tevens een periode met steekproeven en bewonersavonden afgesloten. Sinds 1 januari 
2017 is voor het project een nieuwe fase aangebroken, waarin het hoofdaccent ligt op het juridische traject en 
de daarbij behorende stappen. 

De projectdefinitie is niet gewijzigd. Ook in de periode 1 augustus 2016 tot 31 december 2016, lag de prioriteit 
bij de rijtjeswoningen en de appartementen met woningen van voor 1986. Het project omvat zowel huurwo-
ningen als woningen van particuliere eigenaren. De vorige tussenrapportages zijn in het college aan de orde 
geweest op 12 april 2016  en op 18 oktober (nr. 160003726 en nr. 160017226) en met een begeleidende brief  (nr. 
U16-96559 en nr. U16-99991) op 13 april 2016 en op 18 oktober 2016 aan de raad aangeboden.

Korte samenvattting van de 1e en 2e tussen rapportage van 1 augusutus 2016

Totaal gaat het om 15.239 woningen. Tabel 1 geeft de opgave en de eigendomsverhoudingen weer. 

Tabel 1 Aantal projectwoningen verdeeld naar eigendomssituatie

Het doel van het project Gasleidingen is het realiseren van veilige gasleidingen in de genoemde 
15.239 woningen. Realisatie van het project geschiedt met vijf acties:

 1. Het steekproefsgewijs in beeld brengen van het type gasleiding en de bijbehorende staat van de 
  gasleidingen. Op basis van de uitkomsten van de steekproef een uitspraak doen over de noodzaak om 
  de leiding(en) te vervangen;
 2. Burgers attenderen op hun zorgplicht om hun leidingen in goede staat te houden, conform art. 1a van 
  de Woningwet
 3. Eigenaren verplichten om hun stalen gasleidingen – al dan niet voorzien van een mantel met 
  X-trucoat- conform de gemeentelijke beleidsregels te vervangen;
 4. Het opzetten van een adequate planning en een actief volgsysteem met een administratie om bij te 
  houden waar de gasleidingen vervangen zijn en waar nog niet; 
 5. Stimuleren en faciliteren van het tot stand komen van particuliere collectieven. Met als doel om de
   zelfredzaamheid van de eigenaren van de betrokken woningen te bevorderen en ze verantwoordelijkheid
   laten nemen voor de kwaliteit van hun gasleidingen.

Project 15 K Woningen

Centrada 5248

Externe verhuur 864
Koop 9127

Eindtotaal 15239
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Korte samenvatting van de 1e en 2e tussenrapportage van 1 augustus 2016
2. Stand van zaken per 31 december 2016

Op 31 december 2016 zijn wij in alle gebieden van het project actief. Lelystad-Haven was de laatste wijk waar 
in oktober en november bewonersbijeenkomsten zijn georganiseerd. Ook daar worden nu de leidingen vervan-
gen. Terugkijkend op het jaar 2016 blijkt dat een gemiddelde steekproefomvang van circa 19% nodig was voor 
een weloverwogen besluit. Dat zijn 1937 afgeronde inspecties. Dit is 9% meer dan het door TNO geadviseerde 
percentage van 10%. Het hogere percentage heeft te maken met de diversiteit van de woningen en de indelin-
gen van de woningen per blok (keuken voor/achter) en of er elektrisch wordt gekookt. 

Aktiekaartje gebiedsoverzicht van het project 

Ten opzichte van 1 augustus j.l. is voor de particuliere sector 17% vooruitgang geboekt en voor de commerciële 
verhuurders is dit percentage 17% (zie tabel 2).

Tabel 2. Productie per 31 december 2016 naar eigendomssituatie. 

Project 15K Woningen Gereed Gereed 31 dec. ‘17 Gereed 1 aug. '16 Vooruitgang

Centrada 5248    4959 94% 77% 17%

Externe verhuur 864 379 44% 27% 17%

Koop 9127 7200 79% 62% 17%

Eindtotaal 15239 12538 82% 65% 17%



of de keuringsrapporten geaccepteerd kunnen worden. Een aantal van deze woningen maken deel uit van de 
steekproef die Kiwa in januari 2017 afrondt. De beslissing en de verdere afhandeling is mede afhankelijk van 
de resultaten uit de steekproef.Voor de Kogge ligt de situatie anders. Van 68 woningen is de leiding al ver-
vangen, maar is er nog niet besloten of de keuringsrapporten geaccepteerd kunnen worden. Een aantal van 
deze woningen maken deel uit van de steekproef die Kiwa in januari 2017 afrondt. De beslissing en de verdere 
afhandeling is mede afhankelijk van de resultaten uit de steekproef.

De 7 openstaande woningen in het Karveel hebben uitstel gekregen. Er loopt een onderzoek naar de samen-
stelling van de materialen in de vloer. De uitkomst kan consequenties hebben voor de wijze waarop de 
leidingen vervangen moeten worden.

In het Bastion zijn de commerciële huurwoningen in handen van 2 verschillende verhuurbedrijven. Na de 
informatieavond hebben de vereniging van eigenaren en een commerciële partij de mogelijkheid verkend om 
te gaan samenwerken. Uiteindelijk heeft men toch besloten om daar vanaf te zien. Dit heeft tot vertraging in 
de planning geleid. Inmiddels is het bezit van een van de commerciële partijen verkocht en heeft de nieuwe 
eigenaar 2 van zijn woningen doorverkocht. Waarschijnlijk is de correspondentie niet bij de juiste eigenaar 
terecht gekomen. Dat betekent dat de vervangingsprocedure opnieuw opgestart wordt. Met de nieuwe 
verhuurder zullen afspraken worden gemaakt.

Bongerd 9 9 100% 100% 0%

Kamp 45 45 45 100% 100% 0%

Waterwijk 17 17 100% 100% 0%

Schoener 25 25 25 0% 0% 0% 25

Tjalk 233 187 46 187 19% 19% 0% 187

Botter 60 60 100% 100% 0%

Kogge 258 258 55 203 79% 0% 79% 68 135

Jol 12 12 0 100% 17% 83%

Punter 26 26 100% 100% 0%

Karveel 65 65 58 7 89% 15% 74% 7

Bastion 39 18 31 8 79% 54% 25% 8

Lelystad-Haven 75 55 20 55 27% 0% 27% 55

Eindtotaal 864 653 379 485 44% 27% 17% 68 417
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Stand van zaken per 31 december 2016
2.1  Planning

Aanvankelijk hadden wij in het 3e kwartaal circa 3 maanden vertraging. Deze achterstand is in het 4e kwar-
taal volledig ingelopen waardoor alle steekproeven en bijeenkomsten voor eigenaren voor 31 december 2016, 
conform opdracht, zijn afgerond. Aan de hand van ons planningssysteem wordt dagelijks de voortgang bijge-
houden; van telefoontjes en mailtjes tot het indienen en afronden van aangeleverde rapporten en facturen.

2.2  De resultaten per 31 december 2016

Om een beeld te krijgen bij de bovenstaande percentages wordt de stand van zaken weergegeven in absolute 
aantallen. De onderstaande tabellen 3 en 4 geven een goed inzicht per wijk. De stand van zaken bij de         
commerciële verhuurders (tabel 3) is apart vermeld. Zij maken geen deel uit van de collectieven en kennen 
een eigen traject. In tabel 4 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen particuliere eigenaren en commer-
ciële partijen. Daarmee geeft tabel 4 een totaaloverzicht weer. De circa 5.200 huurwoningen van woningcorpo-
ratie Centrada zijn terug te vinden in tabel 2. Daarin is terug te lezen dat 94% van de woningen gereed is. Zoals 
in de 2e rapportage is vermeld, maakt Centrada gebruik van een digitaal monitor systeem. De gemeente heeft 
daar toegang toe en kan zo de ontwikkelingen volgen.

Onze inzet had als resultaat dat per 31 december 2016 voor 7.579 woningen de dossiers met een positief resul-
taat zijn afgesloten. Administratief zijn er tot 31 december 2016 circa 12.400 brieven verzonden, circa 10.000 
mailtjes behandeld en 2.906 telefoontjes.

Laagdrempelige bereikbaarheid blijft een speerpunt in de dienstverlening vanuit het project. De gemiddel-
de wachttijd bedraagt ongeveer 5 minuten met een spreiding tussen de 0,1 minuut en 10,4 minuten. De niet 
beantwoorde telefoontjes bedragen 4,7% van het totaal en kunnen deels verklaard worden door een tijdelijke 
lage bezettingsgraad, een lange wachttijd door het afhandelen van aangenomen telefoontjes en bellen buiten 
de bloktijden. Een deel is gemist zonder aanwijsbare oorzaak. De balie op de begane grond maakt het contact 
voor eigenaren laagdrempelig. Veel mensen geven er de voorkeur aan om hun vragen aan de projectmedewer-
kers aan de balie te stellen en hun stukken persoonlijk in te leveren. De meeste stukken komen dan ook via de 
balie en de e-mail binnen.

2.3  Commerciële partijen

Tabel 3. Overzicht stand van zaken woningen van commerciële verhuurders per buurt.

Alle commerciële huurwoningen zijn in handen van 6 institutionele partijen. Alle 6 commerciële partijen zijn 
nog aan het vervangen. Daarvan zijn de persrapporten en facturen nog niet binnen. Dit wekt de indruk dat 
de commerciële verhuurders achterblijven. De tabel vertekent de werkelijkheid door het tijdsverloop tussen 
acties, indienen van stukken en het gereed verklaren van het adres. Woningen worden immers pas gereed 
verklaard als alle benodigde stukken binnen zijn. Het is bij de commerciële partijen gebruikelijk om aan het 
eind van het vervangingstraject alle informatie in één keer in te dienen. Dit verkleint de kans op fouten.
Uit het contact met de verhuurders is bekend dat 121 woningen in de Tjalk zijn vervangen en 66 woningen 
ingepland staan. Bij de verhuurder zijn de persrapporten van de vervangen leidingen opgevraagd. In de Kogge 
worden 120 woningen in januari en februari 2017 vervangen. Ook in Lelystad-Haven is het werk al volop in 
uitvoering. 45 woningen zijn klaar en de overige 10 woningen komen in februari 2017 aan de beurt.
Voor de Kogge ligt de situatie anders. Van 68 woningen is de leiding al vervangen, maar is er nog niet besloten 

Gereed 1 januari `17

Aantal

Te vervangen

Akkoord

Openstaand

Gereed 1 augustus`16

Vooruitgang

Aanhouden

in de planning

Buurt/W
ijk
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Zuiderzeewijk KW 1 396 56 106 2 394 110 22 5 3 393 3 99% 98% 1% 1 2

Wold 269 44 56 54 215 58 26 1 1 259 10 96% 70% 26% 5 5

Kamp 460 73 31 84 376 51 25 437 23 95% 70% 25% 4 4 15

Archipel 324 73 21 7 317 67 22 322 2 99% 95% 4% 2

Kreek 103 20 26 103 22 3 99 4 96% 92% 4% 1 3

Haf 84 25 16 84 12 2 83 1 99% 96% 3% 1

Hofstede 163 26 6 121 42 5 3 1 1 162 1 99% 98% 1% 1 0

Plantage 148 26 10 108 40 6 3 1 1 148 0 100% 98% 2% 0

Bongerd 209 34 209 209 0 100% 100% 0% 0

Buitenplaats 32 11 7 32 6 31 1 97% 97% 0% 1 0

Oostrandpark 79 19 15 36 43 12 79 0 100% 99% 1% 0

Rozengaard 262 39 37 9 253 71 1 239 23 91% 81% 10% 6 5 12

Zoom 114 24 9 3 111 37 13 102 12 89% 83% 6% 4 5 3

Horst 643 101 30 434 199 34 5 616 27 96% 92% 4% 10 1 16

Griend 447 71 9 193 254 81 32 408 39 91% 54% 37% 4 7 28

Waterwijk 346 40 23 218 128 29 7 335 11 97% 93% 4% 4 3 4

Schoener 347 38 5 118 229 54 274 73 79% 73% 6% 6 34 33

Tjalk 608 67 8 230 378 62 377 231 62% 54% 8% 15 196 20

Botter 397 38 4 372 25 2 395 2 99% 98% 1% 1 1

Kogge 380 47 4 380 28 116 264 31% 9% 22% 74 173 17

Jol 361 26 8 197 164 31 268 93 74% 66% 8% 4 65 24

Galjoen 230 21 230 230 0 100% 100% 0% 0

Schouw 159 28 12 11 148 43 126 33 79% 25% 54% 1 7 25

Punter 423 55 15 120 303 88 277 146 65% 49% 16% 4 77 65

Kempenaar 36 5 2 34 5 11 25 31% 14% 17% 20 5

Karveel 742 97 36 28 714 177 556 186 75% 22% 53% 13 89 84

Boeier 34 6 2 2 32 11 26 8 76% 38% 38% 5 3

Bastion 273 24 165 108 21 200 73 73% 61% 12% 1 61 11

Zuiderzeewijk KW 4 410 66 10 23 387 146 212 198 52% 12% 40% 9 97 92

Atol KW 4 812 123 19 205 607 224 386 426 48% 10% 38% 36 178 212

Lelystad-Haven 700 88 1 156 544 203 497 29% 0% 29% 10 307 180

Eindtotaal 9991 1411 526 3337 6644 1493 164 8 6 7579 2412 76% 59% 17% 207 1342 863

Buurt/W
ijk

Aantal

Inspectie

Hercontrole

Goedgekeurd

Te vervangen

 Rem
inder

 Aanschrijving

 Binnentre-
ding

 Kostenverhaal

Akkoord

Openstaand

Gereed 1 jan 17

Gereed 1 aug 16

Vooruitgang

Aanhouden

In de Planning

Openstaand 
onbekend

Tabel 4. Stand van zaken per wijk van de particuliere en commerciële eigenaren op 31 december 2016
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Stand van zaken per 31 december 2016
2.4  Nog 2.400 adressen staan open

Ondanks onze vooruitgang hebben wij nog een flinke slag te maken. Van alle woningen (exclusief Centrada) 
staan nog circa 2.400 adressen open. Enerzijds komt dat omdat van circa 1.340 woningen wel een vervan-
gingsdatum bekend is, maar is de vervanging nog niet uitgevoerd. Deze woningen blijven dan in het voort-
gangssysteem staan. Anderzijds zijn 207 woningen aangehouden voor nader onderzoek. De overige 863 van 
het totaal van de woningen verdienen extra aandacht. Deze eigenaren hebben tot nu toe niet gereageerd op 
onze verzoeken en lijken daarmee potentiële kandidaten voor het juridisch traject. Om dit te voorkomen, zijn 
circa 1.500 reminders verzonden.

2.5  Bewonerscollectieven

In het 4e kwartaal waren vooral de wijkraad Kustwijk, de wijkraad Lelystad-Haven, de Vereniging van Eige-
naren van het Bastion en de Kluswinkel in de Zuiderzeewijk nog volop actief. De wijkraad Boswijk heeft het 
ondersteunen van het collectief afgerond. Totaal hebben circa 1.777 woningen met een collectief mee gedaan. 
Voor de wijkraden en de Kluswinkel betekende dit veel inzet om alles voor te bereiden en de uitvoering in gang 
te zetten. Met een mooi resultaat als gevolg. De Atolwijk en de Zuiderzeewijk hebben het in dat opzicht veel 
moeilijker. Beide wijken kennen een gebrekkige organisatiestructuur en hebben geen wijkraad. De collectie-
ven in de Atolwijk hebben een kleinschalig karakter. In de Atolwijk neemt een enkele bewoner het voortouw om 
samen met een paar buurtgenoten de leidingen te laten vervangen. Mogelijk verklaart dat grotendeels waar-
om in de Atolwijk nog 426 adressen open staan. Procentueel is dat 52% van het totale aantal te vervangen gas-
leidingen. In de Zuiderzeewijk heeft de Kluswinkel het voortouw genomen bij het organiseren van het vervan-
gingstraject. Desondanks staat ook in de Zuiderzeewijk nog 48% van de te vervangen gasleidingen open. De 
communicatie met de bewoners verloopt moeizaam. Waarschijnlijk staat het vervangen van de leidingen in een 
deel van de woningen al in de planning en is deze informatie niet aan de gemeente doorgegeven. Beide wijken 
hebben extra aandacht nodig om het vervangen vlot te trekken. Voor beide wijken zal een creatieve oplossing 
gevonden moeten worden om te voorkomen dat het uitblijven van reacties een grootschalige gemeentelijke 
inzet verlangt in het juridisch traject.
.
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Stand van zaken per 31 december 2016

Zuiderzeewijk KW 1 22 21 1  1 5 3

Wold 26 21 5   1 1

Kamp 25 11 14 1 2   

Archipel 22 21 1     

Kreek 3 2 1     

Haf 2 1 1     

Hofstede 3 3 0   1 1

Plantage 3 3 0   1 1

Rozengaard 1  1     

Zoom 13 5 8  3   

Horst 5 2 3  1   

Griend 32 6 26 3 3   

Waterwijk 7 4 3  1   

Eindtotaal 164 100 64 4 11 8 6

Aanhouden

Aantal

Akkoord

Openstaand

Planning

Binnentreding

Kostenverhaal

Buurt/W
ijk

2.6 Resultaten in het juridisch traject en openstaande adressen

Tabel 5. Openstaande woningen juridisch traject      

2.7  Bestuursdwang

In 2016 zijn in totaal 164 aanschrijvingen met last onder bestuursdwang uitgegaan. Daarin wordt bewoners 
aangezegd dat dit de laatste kans is om binnen de gestelde termijn zelf de gasleidingen te laten vervangen. 
Het gaat voornamelijk om de wijken aan de oostkant van de stad. 100 eigenaren hebben daarop alsnog gehoor 
gegeven en de gasleidingen laten vervangen. 4 woningen staan voor vervanging ingepland en 11 woningen zijn 
om diverse redenen aangehouden. De eigenaren die niet alsnog tot vervanging zijn overgegaan worden in het 
1e kwartaal van 2017 meegenomen in het binnentredingstraject.

2.8  Binnentredingen

In 2016 zijn er 8 binnentredingen geweest waarvan voor 6 adressen de kosten door middel van een kosten-
verhaalsbeschikking, op de eigenaar zijn verhaald. De overige 2 adressen hebben direct de gemaakte kosten 

betaald. Kostenverhaal is mogelijk mits de eigenaar voor het binnentreden daarop is gewezen en de kosten 
redelijk zijn. De kosten die verhaald zijn, hangen samen met de ambtelijke voorbereiding en de begeleidings-
kosten 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 voor het openen van de deur en het plaatsen van een 
nieuw slot bij afwezigheid van de bewoners, zijn meegenomen. De betreffende eigenaren hebben zes weken de 
tijd om bezwaar aan te tekenen tegen deze beschikking. Van de nog lopende zaken verstrijkt de termijn op 22 
januari 2017. Vooralsnog zijn er geen bezwaren bij ons binnen gekomen. 

2.9 Leegstaande woningen

Op 31 december 2016 stonden 9 leegstaande woningen in het systeem. Door samenwerking met de afdeling 
Dienstverlening van gemeente Lelystad, buurtonderzoek, het volgen van Funda en de veilingsite ‘openbare 
verkopen’ en door contact met de verkopende makelaar, wordt getracht de eigenaren te achterhalen. Of het is 
wachten op een nieuwe eigenaar. Om te bewerkstelligen dat de gasleiding(en) ook in deze woningen worden 
vervangen, zal een last onder bestuursdwang aangetekend worden verzonden naar het laatst bekende adres 
van de eigenaar. Verder wordt de woning regelmatig in de controlerondes meegenomen en wordt een berichtje 
in de brievenbus achtergelaten, met het verzoek om per omgaande contact met ons op te nemen. Het adres 
waar een last onder bestuursdwang op rust wordt krachtens de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beper-
kingen onroerend goed ingeschreven in het kadaster. Het doel van deze wet is om potentiële kopers eenvoudig 
inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. De gemeente 
heeft deze mogelijkheid om eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals bijvoorbeeld de last 
om de gasleiding te vervangen voor een pand, ook bij de nieuwe eigenaar af te kunnen dwingen.

2.10 Capaciteitsinzet bij de openstaande adressen

Nu de steekproeven zijn afgerond, worden de inspecteurs ingezet in het juridische traject. Hiermee 
verankeren we onze werkwijze en ervaringen, zoals die zijn opgedaan in de pilot voor het eerste deel van de 
Zuiderzeewijk. De pilot leerde ons dat het lonend kan zijn om extra persoonlijke aandacht te schenken aan 
ogenschijnlijk onwillige eigenaren. In het algemeen zijn twee extra huisbezoekjes en maatwerk nodig om 
eigenaren te overtuigen. Uiteindelijk is bereikt dat op 31 december 2016 bij 99% van de adressen binnen de 
pilot van 396 woningen de leidingen zijn vervangen.  Daarvan zijn 56 woningen opgenomen in de steekproef 
en vervolgens zijn nog 106 extra inspecties nodig geweest plus 110 reminders om een resultaat van 99% te 
bereiken. Conclusie: extra aandacht loont. De daarmee samenhangende kosten staan niet in verhouding tot de 
kosten die ambtelijk gemaakt moeten worden bij het voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van bezwaren. We 
merken dat de woningmarkt aantrekt. 12 % van de openstaande woningen bij een aanschrijving blijkt verkocht 
te zijn. De nieuwe eigenaar moet op de hoogte gebracht worden dat zijn leidingen vervangen moeten worden. 
Voor het team betekent dit extra werk en langere doorlooptijd bij het afhandelen. Op basis van deze ervaringen 
is de reguliere werkwijze aangepast. 
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3.  Beleidsmatige juridische context

Het jaar 2017 staat in het teken van het juridisch traject. Om die reden staat deze 3e tussenrapportage uitge-
breider stil bij de juridische procedure. Eigenaren en bewoners hebben behoefte aan duidelijke informatie. 
Afgelopen jaar zijn er regelmatig vragen binnen gekomen. Deze gaan over de wijze waarop de steekproef is 
samengesteld, de wijze waarop de gemeente inspecteert en de wijze waarop de gemeente ingediende keu-
ringsrapporten beoordeelt. Soms hadden bewoners bedenkingen bij het feit dat de steekproef representatief 
is verklaard voor alle soortgelijke stalen gasleidingen. Ook bleek dat het onderscheid tussen een installateur 
en een erkende installateur en de gemeentelijke voorkeur voor een erkend installateur discussies veroor-
zaakte. Om het beleid in het juiste perspectief te plaatsen, wordt hier in het kort een resumé gegeven van de 
belangrijkste elementen in het beleid: wetgeving, preventieve bestuursdwang, toetsingscriteria, onderscheid 
erkend/niet erkende installateur en de praktijk.

3.1  Wetgeving 

Het beleid stoelt op een wettelijke basis. De wettelijk basis is gebaseerd op de Woningwet en het Bouwbesluit 
2012.  In art. 1a en 1b van de Woningwet is de zorgplicht van de eigenaar neergelegd. In 1b die van de gemeen-
te. Artikel 6.7 en 6.9, tweede lid van het Bouwbesluit 2012 werkt dit wat betreft gasvoorziening nader uit door 
concrete normen te stellen aan een te installeren voorziening voor gas. Het huidige beleid voor de gasleidin-
gen is daar een uitvloeisel van. Vast staat dat een aangetaste en/of verroeste gasleiding niet voldoet aan de 
norm. Die situatie geeft de gemeente het recht geeft om in ieders belang stimulerend en handhavend op te 
treden. Wordt er na het vervangen van de leidingen weer voldaan aan de norm, dan wordt de gasinstallatie en 
bijbehorende leidingen binnen de context van het project veilig geacht. Voorwaarde daarbij is dat de leidingen 
voorzien zijn van een mantelbuis die voldoet aan de norm. De mantelbuis geeft extra bescherming. Raakt een 
gasleiding onverhoopt lek dan wordt het gas langs de mantelbuis omhoog gevoerd. Het gas is in huis te ruiken 
en bewoners kunnen passende maatregelen nemen.

3.2  Preventieve bestuursdwang

Het uitgangspunt is dat de eigenaar/opdrachtgever zélf verantwoordelijk is en blijft voor een veilige gasinstal-
latie (artikel 1a van de Woningwet). Is dat niet het geval en weigert de eigenaar/opdrachtgever hiervoor alsnog 
te zorgen, dan kan de gemeente handhaven (artikel 1a Woningwet, vervangende zorgplicht en de Algemene 
Wet Bestuursrecht, art. 5:21 Awb). Handhaven is een bevoegdheid en geen plicht. De kernvraag is: waarom 
zetten wij dit handhavingsinstrument nu in en wat is het karakter daarvan? Het gasleidingenproject kan alleen 
succesvol zijn als al die eigenaren die moeten vervangen ook daadwerkelijk gaan vervangen. Hierdoor ont-
staat er een aaneengesloten gebied dat door bewoners als veilig wordt ervaren. Tijdens de bewonersavonden 
bleek dat bewoners zich zorgen maken over buurtgenoten die aangeven niet mee te willen doen. Eigenaren/ 
bewoners die wel willen vervangen willen van de gemeente de zekerheid dat ook buren die niet direct daartoe 
bereid zijn meedoen. Vanuit dit maatschappelijk belang is overheidsoptreden gerechtvaardigd en gewenst.  
Recente jurisprudentie onderstreept het rechtmatige karakter van handelen nu er sprake is van een klaarblij-
kelijk gevaar (lekkende gasleiding) en van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding, namelijk het 
hebben van een onveilige voorziening voor het afnemen van gas op basis van een concreet bij of krachtens de 
wet gesteld voorschrift (Woningwet/Bouwverordening 2012/Nen-normen).

Een last onder bestuursdwang is een zogenaamde herstelsanctie. Een herstelsanctie is géén boete, maar het 
is een maatregel die gericht is op het beëindigen van een overtreding en het herstellen van in deze context 
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een onveilige situatie. In de bestuursdwangaanschrijving voor de gasleidingen worden aanwijzingen gegeven 
(artikel 13 van de Woningwet) over de voorzieningen die woningeigenaren moeten treffen, om zo de strijdigheid 
met de bouwregelgeving op te heffen. .

3.3. Toetsingscriteria inspectie gasleidingen 

De wetgeving en de beleidsregels vormen tezamen met het inspectieprotocol het gemeentelijke beleid voor 
de gasleidingen. Het beleid van de gemeente is onder andere gebaseerd op de criteria die zijn omschreven in 
het TNO rapport van 23 november 2009, over de gasleidingen in woningen van Lelystad, die gebouwd zijn vóór 
1980. Inmiddels zijn 8 jaar verstreken sinds de start van het TNO onderzoek en is er veel ervaring opgedaan 
met het inspecteren en vervangen van de gasleidingen. De gemeente heeft haar beleid aan deze nieuwe inzich-
ten aangepast, nu bekend is dat corrosie onvoorspelbaar is en dat corrosie leidingen progressief aantast. Ook 
stalen leidingen die onbeschermd door of in de vloer gaan, zijn corrosie gevoelig. Mede door de ervaringen 
met slechte leidingen uit eerdere inspecties, heeft het college uit veiligheidsoverwegingen besloten om geen 
tijdrovende fysieke inspecties meer uit te voeren. Volstaan werd met het in beeld brengen van het type leiding 
en de loop van de leidingen in combinatie met lokale omstandigheden. In 2016 zagen wij nog steeds slechte tot 
zeer slechte gasleidingen met onder andere leidingen die een paar jaar geleden nog het voordeel van de twijfel 
kregen, maar nu vervangen moesten worden. Het fysiek inspecteren is daarmee achterhaald. Het inspec-
tieprotocol is aangepast op het visueel inspecteren. Door de aangepaste werkwijze konden meer leidingen 
worden geïnspecteerd en kon het vervangen grootschaliger worden ingezet. In een apart kader is het inspec-
tieprotocol opgenomen.

3.4 Procedure 

Voordat een eigenaar een last onder bestuursdwang krijgt aangezegd, zijn er al de nodige acties geweest om 
hem te informeren en in staat te stellen zelf de vervanging van de leiding ter hand te nemen. Het juridische 
traject is dus het sluitstuk. Eigenaren ervaren dit als een zwaar en vervelend middel. Om inzichtelijk te maken 
welke stappen gedaan zijn alvorens een last de deur uitgaat, wordt in het kort de procedure geschetst

1. De basis
 Alle in het project betrokken adressen zijn opgenomen in de Excel-registratielijst. Deze lijst wordt nauwkeurig
  bijgehouden en vormt de basis van ons handelen. In deze lijst zijn 15.239 woningen opgenomen die voor 1986
 zijn gebouwd en waar volgens de bouwvergunning een stalen gasleiding in de betonvloer of onder de begane
  grondvloer is aangelegd. In deze lijst staan de NAW gegevens van de eigenaar of eigenaren, en de uitgevoerde  
 acties overeenkomstig de informatie bij de afdeling belastingen. De lijst geeft inzicht in: gedane inspecties,
  huisbezoeken, gevoerde telefoongesprekken, aantekeningen, data van de correspondentie, etc. 

2. Formeel juridisch In kennis stellen
 Een eigenaar die de gasleiding(en) in zijn woning dient te vervangen, wordt per brief daarvan in kennis gesteld.
  De eigenaar wordt uitgenodigd voor een informatieavond en krijgt aanwijzingen om de juiste stappen te nemen
  voor het vervangen van zijn leiding(en). Vermeld wordt ook dat de gemeente genoodzaakt is om handhavend op
  te treden, indien de woningeigenaar zijn voorziening voor gas niet in overeenstemming brengt met de regels. 
 Alle verzonden informatiebrieven zijn digitaal gearchiveerd. Is de eigenaar van mening dat de uitkomsten van de
  steekproef niet op zijn situatie van toepassing zijn, dan kan hij dat onder onze aandacht brengen. Het projectteam
  heeft met deze eigenaar contact en bespreekt de mogelijkheden. Eventueel worden aanvullende inspecties 
 uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen. 

3. Reminderbrief
 Eigenaren kunnen geheel ter goedertrouw nalatig zijn en niet de gevraagde documenten op tijd inleveren. Om de
  beoogde resultaten te behalen is een tussenstap in het proces ingebracht. Eigenaren krijgen een herinnerings-
 brief. Ook in deze brief worden de te nemen herstelmaatregelen vermeld en de termijn van 2 weken waarbinnen
  een en ander dient te worden uitgevoerd. De praktijk leert dat het inzetten van een extra brief grote effecten 
 heeft en dat dit de kosten voor intensieve bestuursdwangprocedures voorkomt. Ook nu heeft de eigenaar de
 mogelijkheid om zijn bedenkingen kenbaar te maken.

4. Last onder bestuursdwang
 Reageert de eigenaar niet op de brieven, dan is het aanzeggen van een last onder bestuursdwang onvermijde-
 lijk. Voordat de last de deur uitgaat wordt nog gepoogd om contact te leggen met de eigenaar. Levert dit geen of 
 onvoldoende respons op, dan wordt na een laatste controle op juistheid van gegevens de procedure opgestart.
  Alle contactmomenten en alle uitgewisselde informatie worden goed digitaal gedocumenteerd. Dit geeft ons
  voldoende ondersteunend bewijs om ons goed te kunnen verantwoorden in de procedure van bezwaar of beroep.
  De last onder bestuursdwang wordt zowel aangetekend als per reguliere post verzonden en in het uiterste geval,
  persoonlijk door een inspecteur afgegeven.

5. De feitelijke effectuering van de Last onder bestuursdwang
 Is de termijn verstreken en heeft zich geen wijziging in de omstandigheden voorgedaan, dan is de feitelijke 
 effectuering van de bestuursdwang onvermijdelijk. In dat geval zal de binnentredingsprocedure samen met
  politie, installateur en slotenmaker worden voorbereid. Aan de burgemeester wordt vervolgens via een 
 machtiging tot binnentreding toestemming gevraagd om de woning te mogen binnentreden. Kort voor de 
 feitelijke binnentreding vindt nog een laatste huisbezoek/inspectie plaats. Dit om er zeker van te zijn dat de 
 leiding in de tussentijd inderdaad nog niet is vervangen. Voor de huiseigenaren een laatste kans om 
 vermijdbare kosten te voorkomen door zelf verantwoordelijkheid te nemen. Eigenaren -of eventueel ook de 
 bewoners als het pand verhuurd is- ontvangen vooraf bericht over de datum van binnentreding. Mocht een 
 eigenaar of bewoner bij binnentreding niet thuis zijn of niet geregeld hebben dat de woning toegankelijk is, dan
 maakt de slotenmaker de woning open en vervangt het slot. In de woning wordt de machtiging en de last tot 
 binnentreding achtergelaten. Op de voordeur treft de eigenaar/bewoner een aanplakbiljet aan met daarop 
 aanwijzingen om bij de politie de sleutel van het nieuwe cilinderslot op te kunnen halen. De inspecteur stelt een
  inspectierapport op. Daarin doet hij verslag van de binnentreding. Waarna een kostenverhaalbeschikking wordt
  verstuurd om de gemaakte kosten te verhalen op de eigenaar.
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4.  Keuzevrijheid eigenaren en gemeentelijke dilemma’s

4.1  Erkenning en certificering  van installateurs

Het hanteren van de wettelijke regels wordt door burgers als lastig ervaren. Veel burgers laten zich eerder 
leiden door de prijs dan door een kwaliteitsoogmerk. De gemeente vindt kwaliteit belangrijk en geeft daarom 
de voorkeur aan een erkend bedrijf dat aangesloten is bij een brancheorganisatie. De gemeente gaat daarbij 
uit van de verwachting dat de branche de bevordering van het vakmanschap en het toezicht organiseert. 
Echter, de woningeigenaar heeft de vrijheid om zelf een installateur te kiezen. 

De gemeentelijke voorkeur is in de beleidsregels opgenomen en wordt ook zo gecommuniceerd. De gemeen-
te heeft de beleidsvrijheid om eisen te stellen aan een installateur. De gemeente kan in haar beleidsregels 
echter niet goed definiëren wat wordt verstaan onder een erkend installateur. Het uitsluitend verwijzen naar 
het lidmaatschap van de brancheorganisatie strookt niet met de diversiteit waarmee de branche is georgani-
seerd. Ook het door de gemeente verplicht stellen van vakdiploma’s biedt onvoldoende uitkomst. In de branche 
kan men namelijk, naast het bezit van diploma’s, ook door praktijkervaring aantonen dat men over voldoende 
vakkennis en kunde bezit. De branche werkt daarvoor met profielen. Als hij aan het profiel voldoet, ontvangt 
de installateur een certificaat en kan hij zich - indien hij dat wenst- bij de brancheorganisatie inschrijven. Dit 
geeft aan hoe complex de branche is georganiseerd en hoe lastig het is om het begrip “erkend installateur” te 
definiëren. 

Zolang de wetgeving voor de installatiebranche nog niet is veranderd, is het in de huidige praktijk lastig om te 
werken met het begrip ‘erkend installateur’. De gemeente wenst toch tot uiting te brengen dat deskundigheid 
in relatie tot het vervangen van de leidingen belangrijk is. Daarom wordt in de communicatie voortaan de term 
“vakkundig installateur” gebruikt. Van een vakkundig installateur verwacht de gemeente dat deze werkt vol-
gens ‘ISSO kleintje Gas’ en/of de door wet- en regelgeving erkende praktijkrichtlijn NPR 3378.  De boodschap 
die de gemeente daarmee afgeeft is tweeërlei. In de eerste plaats doet de gemeente daarmee een beroep op 
de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar. Op de woningeigenaar rust immers krachtens de Woningwet 
de zorgplicht dat de staat van zijn woning geen gevaar voor de veiligheid oplevert. In de tweede plaats geeft 
de gemeente hiermee nadrukkelijk aan, dat als gewerkt wordt volgens de praktijkrichtlijnen ‘ISSO kleintje 
GAS’ en/of NPR 3378, daarmee voldaan wordt aan de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. Daarmee geeft de 
gemeente de eigenaar inzicht in de wijze waarop zij haar toezicht uitoefent en krijgt de eigenaar een handvat 
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Voorbeelden van keurmerken brancheorganisaties voor gasinstallaties    

voor het selecteren van een geschikte installateur. Bij de juridische toets verandert er inhoudelijk gezien niets. 
Uiteindelijk draait alles om de vraag of het persrapport voldoende onderbouwd is om aan de normen te kun-
nen voldoen. 

4.2  De werkwijze binnen de branche

De branche kent een getrapt systeem om het werk kundig uit te voeren. De bandbreedte wordt opeenvolgend 
ingevuld door te werken “volgens kleintje gas” (werkinstructie voor de gasinstallateur), certificering (juiste 
diploma’s en werkervaring) en erkenning door een bracheorganisatie (kunnen werken als installateur in een 
breed spectrum). Wettelijke regelgeving over definiëren van het begrip “vakbekwaamheid” ontbreekt. In 2007 
is de Vestigingswet bedrijven 1954 vervallen. In deze wet waren bekwaamheidseisen opgenomen voor onder 
andere installateurs en werd een vestigingsvergunning vereist. De wet werd in fasen afgeschaft. Vandaag de 
dag mag iedereen zich installateur noemen. De branche geeft de bij hen aangesloten leden daarom een keur-
merk waarmee zij zich kunnen onderscheiden. Het keurmerk is een waarborg dat de leden voldoende kennis 
en kunde van hun vak hebben om te kunnen werken conform de voorschriften en procedures van de branche. 
Zo heeft de consument een duidelijke vrije keuze en kan hij zelf de installateur kiezen die bij hem past.

4.3  De praktijk 

De praktijk is veel weerbarstiger dan bij de start van het project werd aangenomen. Door de economische
crises zijn ook ZZP-ers in de branche aan het werk. De praktijk leert dat veel installateurs hun kennis en kun-
de in de praktijk hebben opgedaan en niet beschikken over vakdiploma’s of certificaten. Een installatie- en/of 
onderhoudsbedrijf heeft de vrije keus om wel/niet te kiezen voor erkenning en/of certificering met de daarmee 
benodigde diploma’s en certificaten. Kiest het bedrijf daar niet voor, dan wil dat nog niet zeggen dat er slecht 
werk wordt geleverd. In ons beleid wordt geëist dat er minimaal gewerkt wordt volgens “Kleintje gas”: de 
werkinstructie voor het omgaan met gasinstallaties die gevolgd moet worden om aan de Nen-normen uit het 
Bouwbesluit 2012 te kunnen voldoen. Men werkt dan volgens vaste voorschriften en procedures waardoor het 
werk kwalitatief voldoende kan worden uitgevoerd om aan de normen te voldoen. Om voor de eigenaar ver-
mijdbare kosten te voorkomen wordt vanuit het oogpunt van dienstverlening het offertetraject passief gevolgd. 
Aan de hand van de offertes die door de eigenaren worden aangeleverd, wordt ingeschat of een bedrijf kan 
voldoen aan de Nen-normen uit het Bouwbesluit 2012. Zo nodig wordt bij twijfel met het betrokken bedrijf 
overlegd en een oplossing gezocht. Op die manier wordt in het voortraject al getracht om een positieve uit-
komst waarschijnlijker te maken en te voorkomen dat de gemeente alsnog een handhavingsprocedure moet 
opstarten. Blijkt uit het keuringsrapport dat de vervangen (of afgedopte) gasleiding aan de Nen-norm voldoet, 
dan wordt het keuringrapport geaccepteerd. 

4.4  Uitgezette acties

Om een beter inzicht te krijgen in het vervangen van de leidingen en alles wat daarbij komt kijken, zijn in 2016 
een aantal acties uitgezet:

 - Periodiek zijn er bijeenkomsten met installateurs geweest met als insteek elkaar leren kennen en 
  kennis en kunde met elkaar te delen om zo meer eenduidigheid in de uitvoering te creëren;
 - Met Kenteq, een organisatie die de opleidingen verzorgt voor de branche, is contact gezocht om te 
  onderzoeken of het mogelijk is een profiel op te stellen met minimale eisen waaraan een installateur

Keuzevrijheid eigenaren en gemeentelijke dilemma’s



14

Keuzevrijheid eigenaren en gemeentelijke dilemma’s
   moet voldoen om zelfstandig en veilig het vervangen van de leidingen uit te kunnen voeren. Dat profiel
   bleek beschikbaar, maar is veel breder dan voor het Lelystadse gasproject nodig is. Opdelen van het 
  profiel is voor een gemeente geen optie. De inhoudelijke beoordeling van de kwaliteiten van een 
  installateur komt dan ook bij een gemeente te liggen. Een gemeente is daar niet voor uitgerust. 
  Kortom: het profiel geeft inzicht, maar onvoldoende aanknopingspunten om tot bijstelling van het 
  beleid te leiden.
 - Kenteq heeft als gastspreker op de installateursbijeenkomst van 29 november jl. een presentatie 
  gehouden over de ideale werkwijze en de ontwikkelingen m.b.t. een wettelijke erkenningsregeling 
  voor installateurs en de daarbij horende opleidingseisen.
 - Het volgen van nieuwe ontwikkelingen. Minister Blok heeft op 19 december 2016 de Tweede Kamer
   laten weten voorstander te zijn van een wettelijke erkenningsregeling voor installateurs voor het 
  aanleggen en onderhouden van cv-installaties. De branche-organisaties KvINL en Sterkin en de 
  Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn een groot voorstander van een wettelijk verplichte regeling en
  pleiten daar al jaren voor. Men is van mening dat een deel van de kwaliteitsverbetering kan worden 
  bereikt door het stellen van eisen aan de uitvoerend monteur(s). Ook is er een controle nodig op de
   uitgevoerde werkzaamheden, inclusief een adequaat sanctiesysteem. De beide stichtingen, 
  verantwoordelijk voor kwaliteitsregelingen en -verbetering in de installatiebranche, zijn van mening 
  dat zij met een wettelijke verplichting en een aanscherping van de bestaande regelingen de kwaliteit
   en de veiligheid van cv-installaties beter kunnen borgen. Verwacht wordt dat een wettelijk verplichte 
  regeling vanaf 2019 wordt ingevoerd. Dan zal er waarschijnlijk ook een openbaar register komen in de
   vorm van een website met een overzicht van de vakbekwame bedrijven binnen de installatiebranche. 
  De markt wordt voor de consument transparanter. De voorkeur van de gemeente om erkende 
  installateurs in te schakelen, krijgt dan een wettelijke basis.
 - In verband met de grote diversiteit binnen de branche en het scherp houden van ons beleid heeft 
  Kiwa Technology opdracht om een drie daagse steekproef te doen naar de kwaliteit van de  
  vervangen gasleidingen. Op 21 december jl. vond de eerste steekproef plaats. De 
  overige twee dagen zijn gepland in januari 2017. Kiwa Technology is een 
  onafhankelijke internationale dienstverlener en kennispartner met een grote
  expertise in onder andere de gasindustrie: gasdistributie, gasmeting en 
  gastoepassingen. 
 - Zolang de wetgeving voor de installatiebranche nog niet is veranderd, is het
   in de huidige praktijk lastig om te werken met het begrip ‘erkend installateur’.  
  De gemeente wenst toch tot uiting te brengen dat deskundigenheid in relatie 
  tot het vervangen van de leidingen belangrijk is. 
  Daarom zal zij in haar communicatie voortaan de term “vakkundig installa-
  teur” gebruiken. Van een vakkundig installateur verwacht de gemeente dat  
  deze werkt volgens ‘ISSO kleintje Gas’ en/of de door wet- en regelgeving   
  erkende praktijkrichtlijn NPR 3378. De boodschap die de gemeente daar-
  mee afgeeft is tweeërlei. In de eerste plaats doet de gemeente daarmee
   een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar. Op de 
  woningeigenaar rust immers krachtens de Woningwet de zorgplicht dat de  
  staat van zijn woning geen gevaar voor de veiligheid oplevert. In de tweede   
  plaats geeft de gemeente hiermee nadrukkelijk aan, dat als gewerkt wordt 
  volgens de praktijkrichtlijnen ‘ISSO kleintje GAS’ en/of NPR 3378, daarmee 
  voldaan wordt aan de Woningwet en het Bouwbesluit 2012. Daarmee geeft de 
  gemeente de eigenaar inzicht in de wijze waarop zij haar toezicht uitoefent en krijgt
   de eigenaar een handvat voor het selecteren van een geschikte installateur. Bij de 
  juridische toets verandert er inhoudelijk gezien niets. Uiteindelijk draait alles om 
  de vraag of het persrapport voldoende onderbouwd is om aan de normen te kunnen voldoen. 
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uitoefent	en	krijgt	de	eigenaar	een	handvat	voor	het	selecteren	van	een	geschikte	
installateur.	Bij	de	juridische	toets	verandert	er	inhoudelijk	gezien	niets.	Uiteindelijk	draait	
alles	om	de	vraag	of	het	persrapport	voldoende	onderbouwd	is	om	aan	de	normen	te	kunnen	
voldoen.		

	
	
5.	Wat	staat	er	in	2017	nog	open?	

Per	1	januari	2017	staan	ongeveer	2.412	adressen	nog	open.	Van	1.342	adressen	is	bekend	dat	het	
vervangen	van	de	leidingen	is	ingepland.	Kortom:	dat	betekent	dat	ongeveer	863	adressen	potentieel	
in	aanmerking	komen	voor	het	juridisch	traject.	Op	basis	van	de	ervaringen	uit	2016	wordt	verwacht	
dat	circa	eenderde	van	de	potentiële	adressen	de	leidingen	al	vervangen	heeft.	Er	wordt	rekening	
mee	gehouden	dat	de	eigenaar	verzuimd	heeft	om	de	factuur	en	het	bijbehorende	persrapport	in	te	
leveren.	Voor	de	Atolwijk	en	de	Zuiderzeewijk	wordt	in	overleg	met	de	Stichting	Welzijn	en	de	
Kluswinkel	onderzocht	of	zij	bewoners	van	beide	wijken	kunnen	ondersteunen	bij	het	oprichten	van	
een	collectief	voor	hun	wijk.	

Het	juridisch	traject	kent	ook	een	financieel	risico	voor	de	gemeente.	Naar	mate	er	meer	
binnentredingen	worden	georganiseerd,	zal	de	gemeente	meer	van	de	daarbij	gemaakte	kosten	
moeten	voorschieten.	Die	kosten	zijn	weliswaar	verhaalbaar	op	de	betreffende	eigenaren,	maar	de	
afwikkeling	daarvan	kan	geruime	tijd	duren	en	de	afloop	kan	onzeker	zijn.		

	

5.1	Projectbudget	

Voor	2017	is	een	budget	ad.	175.000,-	euro	toegekend	ter	dekking	van	de	ingezette	capaciteit.		

Van	project	naar	lijnactiviteit	

De	inzet	binnen	het	project	is	er	op	gericht	dat	de	omvang	van	de	te	ondernemen	acties	zodanig	
terug	gebracht	kan	worden	dat	per	1	juli	2017	het	toezicht	op	veilige	gasleidingen	weer	een	regulier	
onderdeel	wordt	van	de	reguliere	taken	van	de	lijnorganisatie.	Per	1	juli	2017	zal	het	project	worden	
overgedragen	aan	de	afdeling	Dienstverlening.	

Het inspectieprotocol 

Het protocol is bepalend om in beeld te brengen of de woningen leidingen hebben die zich boven of 
onder de grond bevinden. Daarnaast wordt vastgesteld uit welk materiaal de leiding bestaat en of 
er sprake is van roestvorming. Vervolgens kan aangegeven worden of de leiding wel/niet vervangen 
dient te worden.  

Algemene uitgangspunten 
Er wordt uitsluitend visueel en steekproefsgewijs geïnspecteerd. De steekproef richt zich op 
woningen van voor 1986 en heeft een omvang van minimaal 10% van ad random gekozen woningen 
die evenredig verdeeld zijn binnen een cluster van gelijksoortige woningen, met dezelfde 
bouwvergunning.

 1.  Het gaat om gasleidingen van staal, voorzien van menie, gegalvaniseerd of voorzien van een
    mantel met X-trucoat, dan wel enig ander materiaal, behorende of onderdeel uitmakende  
   van een voorziening voor gas van een gebouw (verder te noemen gasleiding) die gevoelig zijn  
   voor corrosie en een veiligheidsrisico kunnen vormen.
 2.   Bij het onderzoek naar de deugdelijkheid van de voorziening voor gas wordt geen 
   onderscheid gemaakt tussen verschillende ontstaansvormen of verschijningsvormen van  
   corrosie.
 3.  Iedere aantasting van de wanddikte van de gasleiding door welke activiteit of welk 
   natuurkundig  of niet natuurkundig verschijnsel dan ook, wordt gerangschikt onder het 
   begrip corrosie.
 4.  Indien op enig deel van de gasleidingen corrosie wordt geconstateerd, dient de gasleiding te  
   worden vervangen.
 5.  Indien de gasleiding door een wand of vloer van beton, steen of andere stof zonder 
   bescherming wordt geleid en in de nabijheid van de doorgeleiding corrosie is opgetreden, 
   dan dient het stalen deel van de gasleiding te worden vervangen.
 6.  Indien op meer dan één plaats de gasleiding door een wand of vloer van beton, steen of 
   andere stof wordt geleid en op meer dan één plaats in de nabijheid van de doorgeleiding 
   corrosie is opgetreden, dient de gehele gasleiding te worden vervangen.
 7.     Indien een deel van de gasleiding of de gehele gasleiding gelegd is in beton, cement, of 
   andere stof/emulsie, in het bijzonder indien de gasleiding niet door enig materiaal is 
   beschermd, dient de leiding te worden vervangen.
 8.     Van de inspecties wordt een uitgebreid inspectierapport opgemaakt conform het 
   bijgevoegde inspectieformulier. De inspecteur noteert eventuele bijzonderheden en geeft  
   een dwingend advies.
 9.     Andere defecten aan de voorziening voor gas, door de gasinstallateur/fitter opgemerkt, 
   worden ook in het rapport aangegeven.  
 10.   Het rapport wordt voorzien van foto’s waarop het aangetaste deel duidelijk zichtbaar is.

5. Wat staat er in 2017 nog open?

Per 1 januari 2017 staan ongeveer 2.412 adressen nog open. Van 1.342 adressen is bekend dat het vervangen 
van de leidingen is ingepland. Kortom: dat betekent dat ongeveer 863 adressen potentieel in aanmerking 
komen voor het juridisch traject. Op basis van de ervaringen uit 2016 wordt verwacht dat circa eenderde van 
de potentiële adressen de leidingen al vervangen heeft. Er wordt rekening mee gehouden dat de eigenaar   
verzuimd heeft om de factuur en het bijbehorende persrapport in te leveren. Voor de Atolwijk en de 
Zuiderzeewijk wordt in overleg met de Stichting Welzijn en de Kluswinkel onderzocht of zij bewoners van 
beide wijken kunnen ondersteunen bij het oprichten van een collectief voor hun wijk.

Het juridisch traject kent ook een financieel risico voor de gemeente. Naar mate er meer binnentredingen 
worden georganiseerd, zal de gemeente meer van de daarbij gemaakte kosten moeten voorschieten. Die 
kosten zijn weliswaar verhaalbaar op de betreffende eigenaren, maar de afwikkeling daarvan kan geruime 
tijd duren en de afloop kan onzeker zijn. 

 
5.1 Projectbudget

Voor 2017 is een budget ad. 175.000,- euro toegekend ter dekking van de ingezette capaciteit. 

Van project naar lijnactiviteit

De inzet binnen het project is er op gericht dat de omvang van de te ondernemen acties zodanig teruggebracht 
kan worden, dat per 1 juli 2017 het toezicht op veilige gasleidingen weer een regulier onderdeel wordt van de 
reguliere taken van de lijnorganisatie. Per 1 juli 2017 zal het project worden overgedragen aan de afdeling 
Dienstverlening.

Wat staat er in 2017 nog open?






