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Onderwerp:  
Versnelde sanering van brosse leidingen 

 

Kennisnemen van: 
 

De grootschalige vervanging van gasleidingen in de binnenstad van Oudewater.  

Inleiding: 
 

In het verleden is er door de verschillende nutspartijen veelvuldig gebruik gemaakt van gietijzeren- en 
asbestcementleidingen voor het transport van gas en water (de zogenoemde brosse leidingen). Uit een 
onderzoek van het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) is gebleken dat deze brosse leidingen een 
verhoogd veiligheidsrisico met zich mee brengen wanneer ze verouderen.  
 
Van het SodM heeft nutspartij Stedin de opdracht gekregen om voor 2026 alle verouderde brosse leidingen 
van dit type in heel Nederland te vervangen. Dit heeft tot een versnelde procedure geleid waarbij Stedin 
planmatig alle leidingen moet gaan vervangen. Te beginnen met de oudste leidingen die het meeste risico 
dragen.  
 

Kernboodschap: 

 

In Oudewater liggen veel oude brosse gasleidingen. Vanwege het verhoogde risico op breuk van deze 
leidingen heeft Stedin de doelstelling om deze leidingen voor 2022 te vervangen. Om deze grootschalige 
vervanging mogelijk te maken en deze planning te halen zal Stedin in 2020 al van start gaan in grote delen 



 

van de binnenstad.  
 
Het vervangen van het gasnetwerk geeft de kans om ook de andere disciplines in de ondergrond te 
vernieuwen. Zo vervangt Stedin met de werkzaamheden direct het elektriciteitsnetwerk en wordt de 
capaciteit van het netwerk vergroot (in voorbereiding op de mogelijkheid om van het gas af te gaan). 
Daarnaast zal Vitens in enkele straten de mogelijkheid aangrijpen om ook het waternet te vernieuwen. 
 
Er is getracht om op de planning van Stedin aan te sluiten met de geplande reconstructiewerkzaamheden 
in het kader van het Masterplan Binnenstad. Het tempo waarin Stedin de vervanging moet doen is echter 
zeer hoog. Hierdoor zijn er geringe meekoppelkansen voor de gemeente om op deze werkzaamheden aan 
te sluiten. Op de locaties waar dit wel mogelijk is, zoals bij de Lange Burchwal en de Wijngaardstraat, zal er 
samengewerkt worden met Stedin om de overlast zo gering mogelijk gehouden. 
 
Bij de overige werkzaamheden van Stedin zal de gemeente een controlerende rol vervullen om ervoor te 
waken dat de werkzaamheden op een vlotte en nette manier uitgevoerd te worden. Daarnaast worden de 
werkzaamheden van Stedin, de Gemeente en derden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om ervoor te 
zorgen dat de overlast zo gering mogelijk blijft en de bereikbaarheid van de binnenstad gewaarborgd blijft. 
De Gemeente en Stedin zullen in dit traject gezamenlijk optrekken, hiertoe zijn de bijgaande brief gemaakte 
afspraken gemaakt.  
 

Financiën 

 

Geen financiële gevolgen voor de gemeente.  

Vervolg: 
 

Er worden vervolgafspraken met Stedin gemaakt over de werkwijze, de kwaliteit van herstraten en de 
bereikbaarheid van de binnenstad. Deze worden via het proces van het verlenen van de vergunning 
vastgelegd en gecontroleerd. 
 
Waar mogelijk zal de gemeente aansluiten op de werkzaamheden van Stedin als het gaat om de opgaven 
in het kader van het Masterplan Binnenstad.  
 

Bijlagen: 
 

Presentatie Stedin over de sanering van brosse leidingen (20.0000087) 
Brief met afspraken n.a.v. bestuurlijk overleg met Stedin (20.002222) 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg  
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STEDIN IN CIJFERS 
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Geacht College,

Met onze brief van 17 september jl. hebben wij u geïnformeerd over de boogde versnelling van het 
grootschalig gassaneringsprogramma in uw gemeente, op aanbeveling van Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM).
Voor vervanging van de verouderde gietijzeren en asbestcement gasleidingen stelt Stedin een nieuw 
vervangingsplan op. De vertegenwoordigers van Stedin en de gemeente Oudewater hebben hierover 
op dinsdag 7 november 2019 met elkaar gesproken.
Graag bedanken wij u voor het constructieve gesprek en uw begrip voor het maken van goede 
afspraken om het vervangingsprogramma te faciliteren.
Door zowel Stedin als uw gemeente is de intentie uitgesproken om de versnellingsopgave zoveel 
mogelijk in samenwerking uit te voeren. Wel realiseren beide partijen zich daarbij dat de 
samenwerking niet leidend kan zijn in de planning van Stedin, gelet op aanbeveling van SodM.
Hierbij leggen we de afspraken vast die tussen Stedin en de gemeente Oudewater gelden terzake van 
het bovenbedoelde gassaneringsprogramma:

de gemeente is bereid om voor zover mogelijk haar bijdrage te leveren aan versnelling van 
het vervangingsprogramma en hiertoe alle benodigde medewerking te verlenen; 
beide partijen wensen de impact op de omgeving en de maatschappelijke kosten zo mogelijk 
te beperken en streven ernaar, met inachtneming van ieders eigen 
beleidsverantwoordelijkheid, zoveel als redelijkerwijze mogelijk is de 
saneringswerkzaamheden van Stedin in het kader van het programma Versnellingsopgave 
sanering brosse gasleidingen (als initiatiefnemer) en werkzaamheden van de gemeente en 
derden in de ondergrond te combineren;
Stedin en gemeente wijzen ieder één persoon aan als aanspreekpunt. De contactpersoon bij 
de gemeente draagt zorg voor uitvoering van de afspraken en snelle communicatielijnen en 
escalatie binnen de gemeente. Voor Stedin berusten deze taken bij de door haar 
aangewezen contactpersoon.
de gemeente zich inspant om de doorlooptijd van vergunningsaanvragen en eventuele 
bezwaar- en beroepsprocedures zo kort mogelijk te houden.
naast de communicatie die door of namens Stedin wordt verzorgd aan bewoners, bedrijven 
en andere belanghebbenden, zullen partijen daar waar wenselijk, gezamenlijke 
communicatie verzorgen. Stedin zal daartoe een voorstel doen.

20.002222



beide partijen zien het belang van een realistische planning waarbij de gasvervangingsopgave 
zo goed als mogelijk aansluit op reeds lopende initiatieven, zoals herinrichtingsplannen van 
de gemeente. Een belangrijke constatering is dat de bereikbaarheid tijdens de 
saneringswerkzaamheden een punt van grote zorg is. Tevens zal het gebied bereikbaar en 
toonbaar gehouden moeten worden voor de periodieke grote toeristenstroom. Stedin zal het 
initiatief nemen om een proces tot een gezamenlijk op te stellen masterplan met roadmap, 
deze afspraken gelden in aanvulling op overige afspraken tussen partijen en geldende 
regelingen.

Indien u met deze weergave van de gemaakte afspraken kunt instemmen, ontvangen wij de brief
graag rechtsgeldig voor akkoord getekend door uw gemeente retour.

Met vriendelijke groet,

Stedin Netbeheer
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Voor akkoord,
Besluit college van B&W Oudewater d.d. 

Burgemeester en wethouders van Oudewater, 

de secretaris,

de burgemeester,


