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Leeswijzer evaluatierapport gasleidingen  
 
Behorende bij tabel 2 eigendomsverhoudingen (blz.12) en tabel 5 particuliere woningbezit (blz.14)  
 
 

 Hoe verhouden deze tabellen zich tot elkaar? 
Feitelijk geeft tabel 2 het totaal aantal in het project betrokken woningen verdeeld naar 
eigendomssituatie weer. In tabel 5 zijn de woningen van Centrada er uitgelaten en zijn de 
woningen van de commerciële eigenaren wel onderdeel van de particuliere woningen. 
 

 Wat geeft tabel 5 weer (blz.14) 
- De tabel laat beperkt de onderlinge relatie laat zien. De kolommen moeten op zichzelf 

staand gelezen worden. De tabel bevat alleen informatie van wijken waar wij al actief zijn. 
 
Je ziet de inspanningsverplichtingen terug die geleverd moeten worden voordat een adres in 
de kolom gereed terecht komt. Gereed zijn de woningen waarvan het dossier als afgedaan 
wordt beschouwd. Voordat dit resultaat is bereikt zie je de inspanningen staan in de 
kolommen: inspecties, herinspecties, reminder, aanschrijvingen, binnentredingen. 
 
- De kolom “goedgekeurd” bevat het aantal woningen dat bij de steekproefsgewijze 

inspectie al akkoord werd bevonden en dus niet hoeft te vervangen. 
- De kolom “te vervangen” woningen geeft precies de bedoeling weer 
- De kolom “akkoord” bevat alle adressen waar de gasleiding is vervangen en waarvan 

eigenaren een factuur en een keuringsrapport hebben ingediend 
- De kolom “openstaand” bevat alle adressen waarvan wij nog geen reactie hebben 

ontvangen. Het kan zijn dat mensen mee doen met een collectief, maar dat er nog geen 
uitvoeringsgegevens bekend, of dat mensen niet hebben gereageerd op onze brieven. 
Door hier sterk op in te zetten hopen wij eigenaren alsnog in de actiestand te krijgen en zo 
binnentredingen te voorkomen. 
 

 Hoe krijg ik een actueel overzicht? 
Door het totaal aantal woning te verminderen met de som van het aantal “goed gekeurde 
woningen bij inspecties” en het “aantal akkoordverklaringen na aanleveren van facturen en 
keuringsrapporten”  en daar de woningen van Centrada die gereed zijn, daarbij op te tellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

 
2 

 

Aanleiding 

In 2005 startte Lelystad met onderzoek naar de staat van gasleidingen van woningen 

die gebouwd zijn voor 1986. De eerste bevindingen stemden tot bezorgdheid (o.a. 

Archipel en Karveel). 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, 

 die voorzien zijn van wel of geen kunststof mantel (X-Trucoat), 

 of die 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 controleren 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 hot spot benadering. 

Op basis hiervan zijn eigenaren in de hot spot gebieden aangeschreven met het 

advies om hun gasleidingen te laten vervangen.  

 

In 2014 kwamen van installatiebureaus en Centrada  wederom signalen dat het 

slecht tot zeer slecht gesteld was met de stalen gasleidingen in de begane grond 

vloer en in de kruipruimten. Veel leidingen blijken door roest ernstig te zijn aangetast. 

Het probleem met roestvorming is dat niet te voorspellen  de wand van de leiding 
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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 is dat stalen leidingen die in de vloer gestort zijn of die 

ommanteld zijn, niet te controleren 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 treffen op die 

plekken veel roestvorming aan. Bovendien is bij X-trucoat leidingen op de gebogen 

delen vaak het kunststof gescheurd of afgebrokkeld. 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 stads 

brede aanpak, om de stalen leidingen van 13.000 woningen van voor 1986 te 

inspecteren en zo nodig te vervangen. Leidingen worden zonder meer vervangen als 

er twijfel is over de kwaliteit of als een leiding niet te controleren is. Doel van dit 

project ‘Stalen gasleidingen’ is om het probleem van de lekkende leidingen definitief 

op te lossen. 
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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 bewust 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. 

Toelichting op de zorgplicht van de gemeente 

Artikel 1a Woningwet formuleert een algemene plicht om ervoor zorg te dragen dat 

geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt als gevolg 

van de staat van het bouwwerk en de bijbehorende installaties. 

Raakvlakken van het gasleidingenproject met vigerend beleid. 

Het project is opgenomen in de Kadernota programma 5 Veilige Stad en maakt ook 

deel uit van de kadernota Veiligheid. Het heeft raakvlakken met het Beleidsplan 

“Handhaving Fysieke leefomgeving” en is onderdeel van het regulier toezicht en 

handhaving van de afdeling DVL. De activiteiten die DVL de afgelopen jaren heeft 
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verricht zijn opgenomen in de evaluatie van de jaarlijkse 

Handhavingsuitvoeringsprogramma’s. 

 

Van reguliere lijntaak naar een projectorganisatie 

Aanvankelijk leek het er op dat de processtappen van communicatie, inventarisatie, 

juridisch traject met vervanging, nazorg en evaluatie in een volgtijdelijke volgorde 

uitgevoerd konden worden. De praktijk is echter weerbarstig, onder meer door 

grotere verschillen in woningtypes en installaties dan aanvankelijk gedacht. 

Maatwerk blijkt noodzakelijk. Daarom is besloten om een aparte projectgroep in het 

leven te roepen. De projectgroep Gasleidingen is sinds januari 2016 operationeel en 

werkt nauw samen met de lijnorganisatie in het algemeen en DVL in het bijzonder.  

Het aantal te onderzoeken woningen van ca.13.000 eenheden 

naar  ca.15.000 eenheden 

Aanvankelijk was de omvang van het project gefixeerd op circa 13.000 woningen. 

Daarbij was rekening gehouden met de circa 3.000 woningen die in de afgelopen 

jaren al onderzocht zijn en waar nodig leidingen zijn vervangen. Bij een aantal van 

deze woningen dat destijds het voordeel van de twijfel kreeg, blijken de leidingen nu 

echter ernstiger aangetast dan voorzien. Daarom zijn 2.000 woningen aan het project 

toegevoegd. Woningen met stadsverwarming zijn buiten het project gehouden. 

Voor de inspecties geldt de volgende aanpak: 
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De stad is in vier kwadranten verdeeld. Per kwadrant zijn clusters van woningen 

aangewezen die met een zelfde bouwvergunning zijn gebouwd. Aangenomen werd 

dat clusters met een zelfde bouwvergunning ook over dezelfde installaties zouden 

beschikken. De praktijk bleek weerbarstiger. Er zijn met een zelfde bouwvergunning 

meerdere woningtypes gebouwd. Tijdens de bouwfase zijn installateurs failliet 

gegaan, waardoor er soms door meerdere installatiebedrijven leidingen zijn 

aangelegd. Dat verklaart mede waarom in een zelfde straat de inspecties toch 

verschillende uitkomsten kunnen laten zien. Kortom: maatwerk is nodig. Om een 

betrouwbare uitspraak over het vervangen van gasleidingen te kunnen doen, is de 

minimale controle van 10 procent soms opgehoogd naar 15 a 20 procent. 

 Uit de inspectieresultaten bleek dat leidingen ernstig aangetast waren door 

roest, waardoor het onontkoombaar was om het juridische traject direct na 

afronden van de inspecties van de deelgebieden op te starten. Nu lopen 

inspectie en handhaving parallel aan elkaar. Dat betekent dat er tussentijds 

extra controles nodig zijn om de situatie op een betrokken adres vast te stellen 

om onnodige juridische procedures te voorkomen. 

 Het opschalen van jaarlijkse inspecties van circa 400 naar circa 2.000 brengt 

een nieuw leerproces op gang om nieuwe vormen te vinden in de aanpak   

(organisatie, planning, financiën etc.), in de samenwerking met de installateurs 

en in het omgaan met commerciële eigenaren. Dit vereist dat er meer  

van buiten naar binnen wordt gewerkt. Er is procesmatig meer ruimte nodig 

om maatwerk te leveren. 

 

Door het project een eigenstandige status te geven ontstaat meer focus en ruimte om 

maatwerk te leveren. Dit komt de slagkracht ten goede. De Zuiderzeewijk fase 1 (zie 

onderstaand kaartje) heeft voor de nieuwe werkwijze als proefgebied gediend.  
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Tabel 1 laat het verband zien tussen inzet en reacties van eigenaren. Gerichte acties 

uitgezet leiden tot een piek in het laten vervangen van leidingen door bewoners. Zo 

zijn gedwongen binnentredingen te voorkomen. 

 
Begrenzing Pilot  Zuiderzeewijk fase 1 

 

 

 
Tabel 1. Relatie capaciteitsinzet en het vervangen van de gasleidingen 

apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb

Eindbrief 0 0 32 28 57 53 50 67 23 8 46

Reminder 0 0 0 0 0 65 10 0 0 31 4

aanschrijving 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 4

Hercontroles 3 1 27 6 0 25 4 0 1 0 30
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Doel project:  

Het algemene doel is bijdragen aan een veilige stad en het vergroten van de 

veiligheidsbeleving van bewoners bij hun wijk en buurt. Prioriteit tot eind 2016 ligt bij 

de rijtjeswoningen en appartementen.  

Vijf acties 

Realisatie van het projectdoel geschiedt met vijf acties: 

1. Het steekproefsgewijs in beeld brengen van het type leiding en de 

bijbehorende  staat van de gasleidingen en op basis daarvan een uitspraak 

doen voor  alle 15.000 woningen in het project; 

2. Burgers attenderen op hun zorgplicht 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. 
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Het projectresultaat 

Het projectresultaat bestaat uit de resultaten van drie min of meer zelfstandige, maar 

wel samenhangende deelprocessen die opvolgend zijn in de tijd. Pas als alle 

deelprocessen zijn afgerond is het project definitief klaar: 

1. Het betreft het in beeld brengen van de woningen van voor 1986 met stalen 

leidingen die: 

 in/onder de begane grondvloer zijn aangebracht; 

 die voorzien zijn van X-trucoat; 

 of die bij het isoleren van de woning in de Pur zijn gezet. 

Per deelgebied worden de uitkomsten vastgelegd van de inspecties en het 

advies of vervanging nodig is of zeer gewenst. Aan de hand van de 

deelgegevens kan binnen de context van het project een veiligheidsbeeld van 

de gasleidingen van de betrokken woningen voor de stad worden opgesteld. 

Dit deel van het project kan in het vierde kwartaal van 2016 gerealiseerd zijn.  

 

2. Het afronden van een actief handhavingstraject met verplichte juridische 

stappen om te zorgen dat de leidingen die vervangen moeten worden, 

daadwerkelijk vervangen worden. Dit deel van het project kan pas afgesloten 

worden als de laatste woning met een last vervangen is. Dit juridische deel 

van het project loopt naar verwachting door in 2017. 

 

3. Het afronden van het kostenverhaal voor woningen van eigenaren die 

weigeren te vervangen en waarvoor de gemeente bestuursdwang moet 

toegepast door de leidingen op kosten van de eigenaar te vervangen. De 
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gemeentelijke kosten, de kosten van het vervangen en het eventueel 

aanbrengen van een nieuw slot worden bij de eigenaar in rekening gebracht. 

Weigert deze te betalen dan volgt inning met behulp van een deurwaarder. 

Afbakening van het project 

Het project beperkt zich tot de vier genoemde kwadranten met clusters van woningen 

van voor 1986. Dit betreft huurwoningen en woningen van particuliere eigenaren, 

mits geen vrijstaande woning zijnde en/of bedrijfswoning binnen de gemeente 

Lelystad. Woningen met aan huis gebonden beroepen worden gezien als woonhuis 

en worden dus meegenomen in de inspecties.  

 Financiële randvoorwaarden en capaciteit  

Voor 2016 is vanuit  het college een eenmalig budget van maximaal 200.000 euro 

beschikbaar, bestaande uit 100.000 euro projectbudget en een eenmalig aanvullend 

budget van 100.000 euro voor het inhuren van capaciteit. DVL ondersteunt het 

project qua capaciteit met 400 uur. In het HUP 2016 zijn deze uren opgenomen. Voor 

het opzetten van het projectteam zijn vijf externe projectleden aangetrokken (1 fte 

administratie, 1fte juridisch, 1,9 fte inspectie, 0,1 fte planning, 0,7fte 

bedrijfsvoering/beleid) en 1fte interne projectleider. 

De kosten voor het oprichten van een projectteam exclusief projectleiding bedragen 

circa 200.000 euro. Voor het begeleiden van het proces is een  interne projectleider 

aangesteld.  

 

Vanuit maatschappelijk oogpunt is er voor gekozen om de beide inspecteurs en de 

administratief medewerker in te huren via het Werkbedrijf. Zij krijgen zo gelegenheid  
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om nieuwe werkervaring op te doen en hoeven dus ook geen aanspraak op sociale 

voorzieningen te maken. 

Stand van zaken per  1 februari 2016 

De woningen van voor 1986 bestaan uit drie categorieën: particuliere koopwoningen, 

sociale huurwoningen van Centrada en commerciële huurwoningen. Zie de tabellen 

2, 3 en 4. Omdat veel van de sociale huurwoningen destijds verkocht zijn, spelen de 

woningen van Centrada een grote rol in het project. In wijken waar Centrada 

huurwoningen heeft, trekken gemeente en Centrada samen op. Daar waar de 

gemeente zich richt op individuele eigenaren en een bewonerscollectief adviseert, 

heeft Centrada de inspectie werkzaamheden en het vervangen van gasleidingen 

ondergebracht bij drie installateurs. 

De adressenlijst die de gemeente aan Centrada heeft verstrekt inzake te inspecteren 

woningen, besloeg in totaal 5.791 adressen. In 2014 is Centrada gestart met het 

vervangen van gasleidingen in de wijk Botter (233 woningen). Dit is eind 2014  

opgeleverd. Feitelijk behoren deze woningen niet tot het project, maar zijn ze nog 

onderdeel van het hot spot beleid. Ook de woningen met stadsverwarming zijn buiten 

het project gehouden. In appartementencomplexen zijn de inspecties van Centrada 

beperkt tot de begane grond laag. Bij de gemeentelijke inspecties wordt ook een 

enkele woning op de verdieping meegenomen, tenzij er aanleiding is tot een breder 

onderzoek. De adressen fase 1a en 1b (tabel 3a) betreffen adressen in de lijst met 

stadsverwarming (1a) en etagewoningen (1b); hier hoeven derhalve geen 

werkzaamheden te worden uitgevoerd.  

 

In 2015 heeft Centrada de gasleidingen in de complexen Kamp en Wold (fase 2, 458 

adressen) geïnspecteerd en waar nodig vervangen. Deze werkzaamheden zijn in 
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december 2015 opgeleverd. Daarnaast is op verzoek van de gemeente in 2015 op 

alle resterende adressen (fase 3, 3.976 adressen) een 10 procent steekproef 

uitgevoerd. Centrada heeft geen acuut gevaarlijke situaties aangetroffen.  

 

Fase 3 (overige deel van Lelystad) is momenteel in uitvoering. De verwachting is dat 

deze fase rond augustus 2016 gereed zal zijn. Op dit moment zijn 2.684 adressen 

gereed gemeld. De resultaten (aangetroffen situatie, uitgevoerde werkzaamheden,  

meetrapporten en beeldmateriaal) worden door Centrada op adresniveau digitaal 

verstrekt aan de gemeente Lelystad.  

Deze resultaten worden de komende maanden vergeleken met de gemeentelijke 

inspecties, waarna besluitvorming rondom goedkeuring van de vervangen leidingen 

plaats vindt.  

 

 

Project 15K Woningen 

Centrada 5287 

Commerciële verhuur 870 

Particulier eigendom 9136 

Eindtotaal 15293 

Tabel 2. Verdeling eigendom van de woningen 

 
 

Fase 0 Fase 1a Fase 1b Fase 2 Fase 3 Totaal 

Botter Stadsverw. Etagewoningen Kamp/Wold Resterend  

Aantal Gereed Aantal Gereed Aantal Gereed Aantal Gereed Aantal Gereed Aantal Gereed 

233 233 435 435 689 689 458 449 3976 1111 5791 2684 

Tabel 3A. Huurwoningen Centrada per 01-02-2016 
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Straat Aantal Te vervangen Akkoord Openstaand Gereed 

Bongerd 9  9  100% 

Kamp 45 45  45 0% 

Zwartezeestraat 17  17  100% 

Schoener 25 25  25 0% 

Tjalk 233    0% 

Botter 60    0% 

Eindtotaal 389 70 26 70 7% 

Tabel 4. Commerciële huurwoningen per 01-02-2016 

De commerciële huurwoningen liggen vooral  aan de westkant van de stad. In 

februari zijn hier de inspecties gestart. De 7 procent gereed in tabel 4 betreft een 

tussenresultaat van de inspecties. Er zijn er dus nog geen conclusies te trekken.  
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Zuiderzeewijk 396 56 96 2 394 110 19  318 78 80% 

Wold 296 44 16 54 215    95 174 35% 

Kamp 460 73 11 84 376    106 354 23% 

Archipel 324 73 9 7 317    243 81 75% 

Kreek 106 20 8  103    66 40 62% 

Haf 84 25 8  84    70 14 83% 

Hofstede 163 26 2 121       42    155 8 95% 

Plantage 148 26 8 108      40    130 18 88% 

Bongerd 209 34  209     209 0 100% 

Buitenplaats 32 11 3  32 6   26 6 81% 

Oostrandpark 79 19 14 36      43 12   65 14 82% 

Rozengaard 262 39 9 9 253    117 145 45% 

Zoom 114 23 5 3 111    14 100 12% 

Horst 643 101 7 434 205    481 162 75% 

Griend 447 71 8 193 254    208 239 47% 

Waterwijk 346 40 10 218 128    229 117 66% 

Schoener 347 39       4 343 1% 

Tjalk 608 56       2 606 0% 

Botter 397 10*        397 0% 

Eindtotaal 5434 786 214 1478 2597 128 19 0 2538 2896 47% 

Tabel 5. particuliere woningen per 01-02-2016 

(* Botter is nog niet afgerond) 
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Conclusie per 1 februari 2016 

Zoals tabel 6 laat zien is de tussenstand op 1 februari 2016 dat 27 procent van de 

woningen procedureel gereed is. Deze dossiers kunnen gesloten worden. Dit 

betekent dat 73 procent, zo’n 11.000 woningen, per 1 februari 2016 niet gereed is. 

Ongeveer tweederde hiervan zit inmiddels wel in de procedure van 

bewonersavonden, steekproefsgewijze inspecties en juridische trajecten. Bij 

ongeveer eenderde, zo’n 3.700 woningen, moeten deze procedures nog beginnen. 

Er is dus nog veel inzet nodig om het merendeel van de woningen te laten 

vervangen. Het juridisch traject is in december gestart voor de Zuiderzeewijk als de 

eerste wijk waar de inspecties nagenoeg zijn afgerond en waar veel maatwerk wordt 

verwacht. Dat verklaart ook de 78 open staande adressen. 

 

Project 15K Woningen Gereed Percentage 

Centrada 5287 1577 30% 

Commerciële verhuur 870 26 3% 

Particulier 9136 2538 28% 

Eindtotaal 15293 4141 27% 

Tabel 6. Tussenstand project gasleidingen per 01-02-2016 

 

Rond de zomervakantie worden de inspecties in de steekproef afgerond. Het 

juridische traject is voor de oostkant van de stad in een vergevorderd stadium. Voor 

de westzijde is het traject net gestart. In de meeste wijken zijn bewonerscollectieven 

actief. Om bewoners gelegenheid te geven zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 

het vervangen van de gasleidingen is veel maatwerk nodig. De capaciteit bij de 

installateurs is beperkt en werk wordt over een langere periode ingepland. Gegevens 

komen beetje bij beetje binnen ondanks het intensieve contact met de installateurs.  
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Dat verklaart ook waarom in tabel 6 het percentage gereed zijnde woningen relatief 

laag is. Sommige bewoners kampen met financiële problemen waar een oplossing 

voor gezocht moet worden. Ook staan woningen leeg waarvan de eigenaar 

onbereikbaar is; daar moet juridisch uitgezocht worden wat de mogelijkheden zijn om 

binnen te treden. Tot nu toe is er veel inzet gepleegd om te voorkomen dat er van 

gemeentewege binnen getreden wordt om de gasleiding(en) te vervangen. Het 

toepassen van bestuursdwang brengt voor de eigenaar extra (onnodige) kosten met 

zich mee en door intensief in te zetten op (persoonlijk) contact wordt de eigenaar 

aangemoedigd zelf de verantwoordelijkheid voor het vervangen van zijn leiding(en) 

te nemen en zo kosten te besparen. Per 1 februari staat één woning op de rol voor 

binnentreding. 

Het project is daarmee verkleurd van zuiver fysiek en juridisch naar fysiek/sociaal en 

juridisch. In het project wordt van buiten naar binnen gewerkt door de reguliere 

contacten met de installateurs, de bewonerscollectieven en de commerciële 

verhuurders en de woningcorporatie Centrada.  

 

Doorkijk kwartaal 2 t/m 4 van 2016 

Op dit moment dient de conditie van nog circa 3.700 particuliere woningen in beeld 

gebracht te worden. Dit betekent dat steekproefsgewijs nog 400 tot 800  inspecties 

daarvoor moeten worden verricht. 

Verwacht wordt dat de bewonersbijeenkomsten rond de zomer zijn afgerond en 

daarmee ook de steekproefsgewijze inspecties. Op basis van onze ervaringen krijgen 

de bewonersbijeenkomsten een andere opzet vanaf het tweede kwartaal. De 

inspectiecapaciteit wordt nu vooral ingezet op het vooraf in beeld brengen van de 

uitkomsten van de steekproef per buurt. Wij nodigen alleen nog die bewoners uit die 

hun leidingen moeten vervangen. Wij verwachten dat het zo voor bewoners 
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eenvoudiger wordt om een bewonerscollectief te starten. Door deze wijzing neemt de 

tijdsdruk bij de inspecties toe. Dit vergt een goede planning/organisatie om pro actief 

te kunnen faciliteren. Gelet op de omvang van onze inspectiecapaciteit kan 

eventueel vertraging in de hercontroles ontstaan. Na de zomer is de 

inspectiecapaciteit weer volledig beschikbaar voor de hercontroles en kunnen wij een 

eventuele achterstand weer inlopen. Nu het juridisch traject op juiste sterkte is en er 

voortvarend geacteerd wordt zien wij een toename in de contactbehoefte van 

bewoners en de communicatie met de verhuurders en installateurs. Door meer in te 

spelen op deze behoefte worden lang slepende juridische gevechten beperkt. De 

tussenevaluatie over het tweede kwartaal vindt plaats na de zomervakantie. 
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