
 

 

 

 

 

 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: T. Tuinenga 

Onderwerp: Controle op staat van onderhoud gasleidingen 

Datum indiening vragen: 14 december 2017 

 

 

Aanleiding 

In Lelystad is na controle gebleken dat bij verscheiden huizen de kwaliteit van de 

gasleidingen slecht waren. Dat lekkage grote gevolgen kan hebben behoeft geen verdere 

uitleg. In Urk hebben we kunnen zien wat een gasbrand voor gevolgen kan hebben (al 

had het daar een andere oorzaak). 

 

 

Vragen: 

 

1. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor deugdelijke gasleidingen? 

Antwoord: 

De verantwoordelijkheid voor deugdelijke gasleidingen ligt bij de eigenaar 

ervan. Bij een woning is dat de woningeigenaar, al dan niet de 

eigenaar/bewoner of de verhuurder. 

 

 

2. Wie controleert er op de staat van onderhoud van de gasleidingen? 

Antwoord: 

Omdat de eigenaar de eerstverantwoordelijke is voor de staat van onderhoud 

van zijn gebouw is hij ook de eerstverantwoordelijke voor de controle op de 

staat van onderhoud van de daarin gelegen gasleidingen.  

 

In geval van roestvorming aan stalen leidingen of andere onvolkomenheden zal 

hij onderzoek moeten laten doen. Zo nodig dient hij een installateur opdracht te 

geven tot herstel of vervanging.  

 

 

 

 

3. Wat is de rol van de gemeente in deze? 

Antwoord: 

De gemeente heeft een publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de staat 

van onderhoud van gebouwen en andere bouwwerken. Uitgangspunt daarbij is 

het handhaven van voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Veiligheid van 

gasleidingen valt hieronder. Bij gebleken gevaar kan het tot een aanschrijving 

komen.  

 

Deze publiekrechtelijke verantwoordelijkheid houdt niet in dat de gemeente 

actief onderzoek hoeft in te stellen naar de staat van onderhoud van 

gasleidingen als daarvoor geen directe aanleiding is. Volstaan kan worden met 

een reactief beleid. 

Zo is bijvoorbeeld na het verschijnen van de eerste berichten over het 

doorroesten van gasleidingen in 2015 hierover met Mercatus contact 

opgenomen. Het bleek dat zij al vanaf 2013 was gestart met het vervangen van 

stalen gasleidingen in haar woningen.  



 

Bij een complex van 51 woningen aan de Reijdersant, Munnikplaat en Oude Vlie 

heeft de particuliere verhuurder in 2016 alle stalen gasleidingen vervangen.  

 

Daarnaast is voor zover ons bekend in een enkel geval de doorgeroeste stalen 

gasleiding in een particuliere woning vervangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 23 december 2017 

Contactpersoon: O.W.M. Storms 

E-mail adres:  o.storms@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134611 

 


