OMGEVINGSBEHEER
Tracéverloop van de RRP en ASP-leidingen

BELEMMERINGENSTROOK
Onze leidingen zijn aangelegd in een belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud
van de buisleiding. De belemmeringenstrook bedraagt ten minste vijf meter aan
weerszijden van een buisleiding, gemeten vanuit het hart van de buisleiding.
Binnen de belemmeringenstrook geldt een absoluut bouw- en inwerking verbod. Derden
mogen pas activiteiten ontplooien nabij de belemmeringenstrook van de leiding(en) van
RRP nadat daarvoor schriftelijk toestemming door RRP is gegeven.
Grondeigenaren, pachters of andere gebruikers van de grond, moeten zich tevens
onthouden van handelingen, die de veilige en ongestoorde ligging van de leidingen in
gevaar kunnen brengen. Dat heeft tot gevolg dat het verboden is om op, in, of boven de
beschreven strook bomen of diepwortelende struiken te planten dan wel voorwerpen de
grond in te drijven; bouwwerken op te richten, goederen op te slaan en ontgrondingen te
verrichten.

LEIDINGUITKOMST
In onze brochure vindt u de procedure en voorwaarden van N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding
Maatschappij (RRP), die op alle werken, binnen de door RRP beheerde leidingstroken op
zowel openbare als privégronden, van toepassing zijn.
Deze voorwaarden gelden ook voor werkzaamheden die buiten de leidingstroken
plaatsvinden, maar die kunnen inwerken op de leidingen, bijv. bij boringen of het indrijven
van werken (heiwerkzaamheden).
RRP levert sinds 2017 technische ondersteuning aan de Amsterdam Schiphol Pijpleiding
(ASP Beheer B.V.) op het gebied van pijpleidingbeheer.
Om de veiligheid van onze leidingen te kunnen waarborgen, heeft RRP gedetailleerde
schriftelijke informatie voor de aanvang van de werkzaamheden over het project nodig,
van alle bouwbedrijven, planbureaus, particuliere bouwbedrijven of bewoners, Op basis
van de ingediende aanvraag wordt beoordeeld of het eventuele gevolgen heeft op onze
leidingsystemen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze brochure “Veilig werken in de RRPleidingstrook”. Voor het aanmelden van grondroerwerkzaamheden verwijzen wij u naar het
KLIC-portaal van het kadaster.

WIBON
De WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en
netwerken) is per 1 juli 2018 in werking getreden en vervangt daarmee de WION.
De WIBON heeft tot doel het aantal graafincidenten met kabels en leidingen te
verminderen. Onze buisleidingen vallen in de categorie “buisleidingen gevaarlijke inhoud”.
Dit betekent dat nabij onze leidingen niet gegraven mag worden zonder dat we in staat
zijn gesteld om voorzorgsmaatregelen te treffen.

KLIC (Kabel en Leiding Informatie Centrum)
Iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht
dit van tevoren te melden bij het Kadaster. Dit heet een Graafmelding.
Na de melding ontvangt u digitaal informatie over de plek van ondergrondse kabels en
leidingen die u gebruikt om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie
moet op locatie aanwezig zijn wanneer de graafwerkzaamheden plaatsvinden. De melding
moet minimaal drie en maximaal 20 werkdagen van tevoren worden gedaan.

https://www.kadaster.nl/klic-melding-kabel-en-leidinginformatie

VELIN
De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN) behartigt de collectieve belangen
van haar leden. De collectieve belangen van exploitanten van pijpleidingen liggen vooral
op het gebied van de rechtspositie, de regelgeving rond pijpleidingen en het bedrijfsmatige
beheer van de pijpleidingen.
De N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) is lid van deze vereniging. In dit
verband wordt gestreefd naar uniformiteit in de communicatie over voorzorgsmaatregelen.
Zo zijn er graafvoorschriften voor werkzaamheden nabij transportleidingen opgesteld.
Deze voorschriften zijn, naast de CROW-richtlijn zorgvuldig graafproces, WIBON en het
Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB), bedoeld om duidelijk en eenduidig aan te
geven onder welke condities werkzaamheden nabij de leidingen zijn toegestaan.

http://www.velin.nl/

ZAKELIJK RECHT/OVEREENKOMSTEN
Onze leidingen zijn op basis van privaatrechtelijk (zakelijk rechten / heden recht van
opstal) en publiekrechtelijke overeenkomsten (vergunningen) aangelegd.
De tussen partijen gemaakte privaatrechtelijke afspraken zijn bij aanleg vervolgens bij
notariële akte vastgelegd en zijn ingeschreven bij het kadaster in de openbare registers.
Het doel van deze privaatrechtelijke overeenkomst is enerzijds om ons als leidingbeheerder
toegang te verlenen tot onze leiding(en) en anderzijds om te voorkomen dat bij het gebruik
van de gronden onze leiding(en) in gevaar komt.
Zo’n overeenkomst beschrijft de rechten en plichten binnen het perceel, waaronder het
verbod om binnen de leidingstrook bomen of diepwortelende struiken te planten;
bouwwerken op te richten en of goederen op te slaan. Hiermee willen we de integriteit en
in geval van een calamiteit, een snelle toegang tot onze leidingen kunnen waarborgen
Het ingedragen recht heeft ook als doel dat bij overdracht, de rechtsopvolger, op de
aanwezigheid van de leidingen en bijbehorende leidingrechten wordt gewezen.

Indien u nog vragen heeft verzoeken we u, bij voorkeur per e-mail contact op te nemen
met de afdeling Urban- & Third party Affairs (UTPA): UTPA@RRPweb.nl

