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Onderwerp 
Afdoening motie Q2: Benut mogelijkheden als aandeelhouder voor 
versnelde vervanging van gasleidingen 

  

Uw raad heeft in de vergadering van donderdag 13 juni 2019 de door de raadsleden de heren Grinwis, 
Balster en Barker ingediende motie Q.2 “Benut mogelijkheden als aandeelhouder voor versnelde 
vervanging van gasleidingen” (RIS302907) aangenomen. 
 
De motie luidt als volgt: 
 
constaterende dat: 
− het SodM-rapport over de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat aanbeveelt dat Stedin de 

sanering van grijs gietijzeren en asbestcement leidingen versneld uitvoert1;  
 
overwegende dat: 
− de gemeente Den Haag als aandeelhouder van Stedin Groep, naast een goedkeuringsrecht van 

investeringsbeslissingen boven honderd miljoen euro, ook adviesrecht heeft in de algemene 
vergadering ten aanzien van de vaststelling van het meerjarig strategisch plan alsmede het 
jaarplan en de herziening van beide2; 

− in het strategisch plan 2018-2022 onder andere in wordt gegaan op investerings- en 
infrastructuurplannen, waaronder vervangingsactiviteiten3; 

− de gemeente daarmee in de positie verkeert om invloed uit te oefenen op beslissingen en plannen 
aangaande het versneld saneren van gasleidingen; 

 
verzoekt het college: 
− gelet op de mogelijkheden die het aandeelhoudersconvenant en de statuten bieden, in zijn rol als 

aandeelhouder van Stedin Groep alles in het werk te stellen om de uitvoering van de 
vervangingsopgave van grijs gietijzeren en asbestcement leidingen te versnellen en de frequentie 
van de inspecties te verhogen. 

 
 

 
1 SodM Rapport gasexplosie Den Haag, p.24 
2 Aandeelhoudersconvenant, artikel V en Statuten van Stedin Holding N.V., artikel 16.3 en 16.5 
3 Strategie Stedin Groep 2018-2022, p.21-22 
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Ter afdoening van de motie bericht het college u het volgende: 
 
De publieke (wettelijke) taak van Stedin (en andere netbeheerders), zijnde het aanleggen en beheren 
van energie-infrastructuur, is door de Rijksoverheid vastgesteld en kan niet worden beïnvloed door de 
eigen aandeelhouders. De formele bevoegdheden van de aandeelhouders zijn hierin beperkt. Het 
goedkeuringsrecht en het bindend adviesrecht van de algemene vergadering van aandeelhouders op 
grond van artikel 16 lid 3 en lid 5 van de statuten hebben respectievelijk betrekking op besluiten die de 
raad van bestuur van Stedin voornemens is te nemen of op voorstellen die de raad van bestuur van 
Stedin doet.  
 
Het college gaat vanuit zijn rol als aandeelhouder samen de andere 43 aandeelhoudende gemeenten 
binnen de mogelijkheden alles in het werk stellen om Stedin aan te sporen de uitvoering van de 
vervangingsopgave van grijs gietijzeren en asbestcement leidingen te versnellen en de frequentie van 
de inspecties te verhogen. In dat kader is onlangs op bestuurlijk niveau gesproken met Stedin. Ook 
heeft de aandeelhouderscommissie een brief gestuurd aan de directie van Stedin en de voorzitter van 
de RvC van Stedin, waarin wordt gevraagd aan te geven op welke wijze en in welk tempo de 
aanbevelingen uit het SodM-rapport worden uitgewerkt. Deze brief is toegevoegd als bijlage.  
 
Stedin monitort de gasleidingen in het verzorgingsgebied door eens in de vijf jaar een inspectie uit te 
voeren (lek zoeken). In het SodM-rapport wordt de aanbeveling gedaan de frequentie voor monitoring 
in bebouwde gebieden met grijs gietijzeren en asbestcement leidingen te verhogen naar een keer per 
drie jaar. Stedin heeft aangegeven deze aanbeveling over te nemen. Voor die gebieden in Den Haag 
waar op dit moment nog grijs gietijzeren gasleidingen liggen met het hoogste risicoprofiel, heeft het 
college Stedin verzocht de monitoring te verhogen naar een keer per jaar. Het betreft hier circa 2,1 
kilometer aan grijs gietijzeren gasleiding dat op korte termijn zal worden vervangen. Tot die tijd zal 
Stedin de monitoring verhogen naar een keer per jaar. 
 
Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de wnd. secretaris, de burgemeester, 
 
Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 
 
 


