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d.d.: 
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O n s kenmerk: B E H 2014 0041 
Pemis , 12 februari 2014 

Geachte leden van de raad, 

Geachte heer/mevrouw, 

De N.V. Rotterdam - Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) exploiteert een tweetal hoge druk ondergrondse 

brandstofleidingen van nationaal belang t.b.v. het transport van ruwe olie en olieproducten van het Europoort 

gebied via Venlo naar Duitsland. Het gebied van uw bovengenoemde bestemmingsplan word doorkruist door de 

in onderstaande tabel genoemde leiding(en) en/of heeft een raakvlak met de veiligheidszone(s) ervan. 

Leidin Max. druk Categorie Medium Belemmerde 
strook 

PR 
afstand * 

24" (0 600 mm) 62 bar KI Olie producten 2 x 5 m 2 x 50,0 m 

* De PR afstand is locatie-afhankelijk waardoor per plangebied mogelijk verschillende afstanden gelden. 

Aangezien de(ze) leiding(en) ons inziens onvolledig of onjuist in het bestemmingsplan is(zijn) opgenomen, 

verzoeken wij u om dat met onderstaande opmerkingen aan te vullen of te herstellen. 

1 In par. 9.7. "Externe Veiligheid" van de toelichting benoemd u de (geïnterpoleerde RIVM) afstanden voor 

de PR-contouren van de RRP leiding, zijnde (2x) 25 meter. Een berekening in opdracht van RRP voor 

de generieke waarden geeft een andere uitkomst voor de genoemde contouren. Hierom verzoeken we 

u deze berekende waarden, genoemd in bovenstaande tabel, in uw bestemmingsplan op te nemen. 

2 In dezelfde paragraaf spreekt u ook over de 24-inch RRP Nafta productenleiding. Om verwarring te 

voorkomen verzoeken we u dat te wijzigen in 24" RRP olie productenleidinq, aangezien we naast nafta 

ook andere producten verpompen. 

3 In art. 22.4.1 van de Regels somt de tekst een aantal verboden op. We willen u verzoeken deze met 

onderstaande verboden uit te breiden. 
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a. het uitvoeren van grondbewerkingen, zoals ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, 

diepploegen, ophogen, woelen of mengen van gronden; 

b. het wijzigen van maaiveld- of weghoogte; 

c. het aanbrengen, verwijderen of herstellen van ondergrondse kabels, leidingen of drainage; 

d. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en 

andere open of gesloten oppervlakteverhardingen; 

e. het aanleggen, verdiepen, vergraven, verruimen, verbreden of dempen van greppels, sloten, 

watergangen, vijvers en overige waterpartijen; 

f. het in de bodem heien, indrijven, ingraven of aanbrengen van voorwerpen 

g. het aanbrengen van oeverbeschoeiing; 

h. het aanbrengen van beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen welke dieper dan 30 cm wortelen 

en/of hoger opgroeien dan 1,5 meter. 

1. het rooien van beplantingen, (hout-)gewas en/of bomen; 

j. het al dan niet tijdelijk opslaan van grond en/of goederen; 

k. het al dan niet tijdelijk inrichten van evenemententerreinen. 

Op de verbeelding lijkt er geen veiligheidszone voor onze leiding te zijn aangegeven. We verzoeken u 

om dat alsnog te herstellen. 

Met vriendelijke groeten, 
N.V. ROTTERDAM-RIJN PIJP 

(W. ter Meer) 
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