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Geachte leden van de raad,

Op 27 januari 2019 vond er een gasexplosie plaats in Den Haag. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
heeft een rapport opgesteld naar aanleiding van deze explosie. In dat rapport staan aanbevelingen over 
de vervangingsprogramma’s van onder andere Stedin. SodM adviseert om versneld over te gaan tot de 
vervanging van brosse gasleidingen. Daarbij gaat het om grijs gietijzeren en asbestcement 
gasleidingen. In deze brief leggen wij u uit welke gevolgen dat heeft en hoe het college hier mee om 
wil gaan. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen 2019, nummer 140 zijn wij ingegaan op de 
vragen over de veiligheid van de brosse gasleidingen. 

Stedin heeft op basis van de adviezen van SodM het gasleidingnetwerk in Utrecht onderzocht en 
geconcludeerd dat de 84 km leiding in drie fasen tot januari 2026 dient te worden vervangen. Stedin 
heeft ons hier op 17 september 2019 per brief over geïnformeerd. Stedin vraagt aan de gemeente om 
medewerking te verlenen om het versnellen mogelijk te maken. Hierover heeft op 28 oktober 2019 een 
gesprek plaats gevonden met de wethouders Diepenveen (Openbare Ruimte) en Van Hooijdonk 
(Energie). 

Wij vinden de veiligheid van onze burgers belangrijk en daarom verlenen wij medewerking om de 
planning van Stedin te halen. Wij willen dat – daar waar vervanging van brosse gasleidingen 
onontkoombaar is – deze vervanging met zo min mogelijk overlast voor onze burgers uitgevoerd 
wordt. Wij zoeken daarom in samenspraak met Stedin naar mogelijkheden om deze vervanging zoveel 
mogelijk af te stemmen met andere vervangingsopgaven in de stad, zoals de riolering, wegen en 
waterleidingen (het zogenaamde werk met werk maken) en ontwikkelopgaven zoals o.a. de 
Transitievisie Warmte. 

Utrecht werkt aan een fossielvrije toekomst van de stad en werkt in haar Transitievisie Warmte uit 
welke alternatieven voor aardgas er in elke buurt zijn. Stedin en de gemeente willen, indien mogelijk, 
voorkomen dat binnen relatief korte tijd na het vervangen van het gasnet, het gasnet weer buiten 
gebruik wordt gesteld in het kader van de energietransitie. Daarmee voorkomen we maatschappelijke 
kosten en beperken we de overlast voor de burgers. We zullen samen met Stedin en de corporaties 
bekijken hoe deze versnelde vervanging van gasleidingen onze volgorde van het aardgasvrij maken van 
wijken gaat beïnvloeden. 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/ad1a3d2a-b61d-4023-80dd-d20e136cb0ee
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Duidelijk is dat er kansen zijn om het gasnet te verwijderen of niet te vervangen op plekken waar nu 
een verouderd gasnet aanwezig is en gas enkel wordt ingezet voor koken. Op deze plekken gaat de 
gemeente met Stedin en woningbouwcorporaties aan de slag om bewoners een aanbod te doen voor de 
overstap naar een elektrische manier van koken. Als dat niet haalbaar blijkt binnen de gestelde tijd, 
dan zal eventueel het gasnet toch worden vervangen. Zeker dan zullen wij dit duidelijk met onze 
burgers communiceren.

Stedin en wij bekijken gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn voor de beste volgorde gelet op de 
veiligheid, minimale overlast en potentiële aardgasverwijdering in de stad. Als hierbij grote knelpunten 
ontstaan, informeren wij u daarover.

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,


