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Bijgevoegde brief hebben wij aangeboden aan de ondernemers van bedrijventerrein
Overhoeken.
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Werkzaamheden Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij
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Op 17 februari heeft de N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) u een
brief gestuurd over reparatiewerkzaamheden aan twee pijpleidingen op het
bedrijventerrein Voor deze reparaties is het nodig om op een aantal plaatsen
werkputten te graven. Omdat nog maar kortgeleden de reconstructiewerkzaamheden
op het industrieterrein zijn afgerond vonden wij het belangrijk dat zij u in hun brief ook
een toelichting zouden geven over deze wel erg ongelukkige planning. Dit is helaas
niet gebeurd. Wij vinden het daarom belangrijk u alsnog nader te informeren.
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Voorafgaand aan de reconstructiewerkzaamheden van vorig jaar hebben wij als
gemeente overleg gehad met exploitanten van kabels en leidingen, waaronder de
RRP. Doel hiervan was alle benodigde werkzaamheden in één keer uit te voeren om
de overlast voor u zo.beperkt mogelijk te houden. Naar aanleiding van dit overleg heeft
'de RRP aangegeven'öpiéén locatie:reparaties te moeten uitvoeren en de planning
hiervoor aan^passen.-WiLwarenïdan-ookionaanqenaam verrast toen WIJ kort geleden
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Het zal u duidelijk zijn dat wij zeer ontstemd zijn over deze gang van zaken. Op korte
termijn is daarom een gesprek gepland met de RRP. Jammer genoeg kunnen wij de
situatie voor u niet veranderen Wel zullen wij erop aandringen de werkzaamheden zo
snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast uit te voeren. En hopelijk een herhaling
in de toekomst voorkomen.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

