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DE BUISLEIDING DIE DE GROND UIT GAAT
PPS-Pipelines haalt dit jaar in de omgeving van de
kernen Born en Graetheide (gemeente Sittard-Geleen)
ca. 4 kilometer buisleiding uit de grond. Door de
verlegging van vorig jaar is een gedeelte van deze
buisleiding niet meer in gebruik.
Voor het weghalen van oude leidingen onderzoeken wij als
PPS-Pipelines altijd eerst zorgvuldig of het een tijdelijke of
permanente buitenwerkstelling is. Dit stuk van de PRB-leiding (Pijpleiding Rotterdam-Beek) hebben we niet meer
nodig. Wanneer buisleidingen niet meer worden gebruikt,
streven we ernaar om deze zoveel mogelijk te verwijderen.
Stabiliteit, veiligheid en een risicovrij gebied staan daarbij
altijd centraal.

ZORGVULDIG VERWIJDEREN
De leiding die we weghalen betreft een 8-inch stalen leiding waardoor vloeibare koolwaterstoffen van Rotterdam
naar Chemelot zijn gepompt. Het deel van de leiding dat
we verwijderen, is afgekoppeld van de leiding die in bedrijf
is. Het te verwijderen deel is leeg en schoongemaakt en
ligt klaar om op te graven. We signaleren dat op sommige
plekken het niet altijd mogelijk of wenselijk is om de buisleidingen weg te halen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de
leiding onder een fietspad ligt dat binnen tien jaar nog niet
gerenoveerd hoeft te worden. Op die plaatsen vullen we de
buisleiding met schuimbeton.
GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK
Voordat we de leiding uit de grond halen, maken we
afspraken met de betrokken partijen. Dat zijn grondeigenaren (landbouwers en particulieren), beheerders van
een sportcomplex en de gemeente voor wegbermen. We
spreken daarbij onder meer de werkmethode, de planning
en eventuele schadevergoedingen af. In dit geval zijn met
alle betrokken partijen, afspraken gemaakt.
In de zomermaanden verrichten we nog onderzoek dat
bijdraagt aan de zorgvuldige voorbereiding van de werkzaamheden. Kort voor de graafwerkzaamheden maken we
het tracé klaar voor het echte werk.
Lees verder op pag. 2 >
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Daarnaast gebeuren er nog een paar dingen:
• Bestemmingsplan wijzigingen
Deze leiding is aangemerkt in het bestemmingsplan
van de gemeente. Aangezien de leiding verwijderd
wordt, kan het bestemmingsplan op dit punt worden
gewijzigd.
• Zakelijk recht overeenkomst doorhalen
Met de grondeigenaren is bij aanleg van de PRB een
zakelijkrecht afgesloten. Dat houdt in dat de eigenaar
een aantal handelingen binnen de leidingstrook niet
mocht doen. Dit zakelijk recht laten we doorhalen bij het
kadaster. Zo wordt de grondeigenaar niet meer beperkt
door PPS-Pipelines en beschikt hij weer vrij over zijn
terrein.
DE PL ANNING VOOR DEZE WERKZA AMHEDEN
Circa 20% van de buisleiding bij de Graetheide is in de
maand mei van dit jaar verwijderd. De overige 4 kilometer
neemt in totaal ongeveer een maand in beslag en staat
gepland voor september 2021. Grondeigenaren ervaren
slechts een paar dagen hinder van de werkzaamheden.
Het leidingtracé wordt hersteld in de oorspronkelijke
staat. De teelaarde wordt eerst aan de zijkant gelegd
en daarna wordt de leiding opgegraven. De leiding wordt
uit de grond gehaald en afgevoerd. De leidingsleuf maken
we weer dicht en de teelaarde zetten we terug. Daarna
bewerken we de grond en zaaien het tracé in met gras
of een ander kruidachtig gewas zodat je er niets meer
van ziet.
VERGELIJKBARE WERKZA AMHEDEN
ELDERS
De afgelopen periode is op meer plekken het leidingtracé
opgeschoond, zoals in Brabant bij de A58 en de N69.
Door de grondeigenaren daar is ervaren dat ook dit
proces op basis van goed overleg soepel is verlopen.
We gaan ervan uit dat het bij de Graetheide net zo gaat. █

ONTSTA AN ER RISICO’
DE WERKZA AMHEDEN
WIL UITVOEREN?
AFSTEMMING WERKZA AMHEDEN
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat er één of meerdere
leidingen gelegen zijn in uw perceel. Het is van groot
belang dat de buisleiding(en) ongestoord en veilig in de
grond blijven liggen. Bij de perceeleigenaren is bekend
dat grote werkzaamheden met PPS-Pipelines afgestemd
moeten worden. Het is echter niet bij iedereen bekend dat
ook de kleinere werkzaamheden van invloed kunnen zijn
op deze leidingen.
WA AROM IS DE ONGESTOORDE LIGGING ZO
BEL ANGRIJK?
Ook een kleine, zelfs bijna niet zichtbare, beschadiging
kan op de langere termijn zorgen voor problemen met de
leiding. Daarom is PPS-Pipelines hier alert op en bewaken
we dag en nacht de door ons beheerde buisleidingen en
hun ongestoorde ligging. ‘Zelfs als alleen al de coating
(beschermlaag) van de buisleidingen beschadigd is, zijn
de gevolgen groot’, vertelt Stefan Thewissen, Supervisor
Pipelines Control. ‘De buis moet dan opgegraven worden
voor een reparatie. Het gevolg is dat de grond tot twee
meter diep over een stuk van minstens 4 bij 4 meter open
komt te liggen.’ Dit willen we natuurlijk graag voorkomen.

’S DOOR
DIE IK
WAT K AN ER WEL EN NIET?
Er mag nabij de leiding niet gegraven worden zonder dat
we voorzorgsmaatregelen hebben getroffen. Zowel voor
machinaal als handmatig graven binnen de zogenaamde
beïnvloedingszone van vijftien meter aan weerszijde van
de leiding hebben we graag contact met u. Zo kunnen
we samen een geschikte invulling vinden van uw wensen
en kunnen we voorzorgsmaatregelen treffen door
bijvoorbeeld de leiding met kleine markeerpionnetjes voor
u uitzetten voor de duur van uw werkzaamheden.
Het kan zijn dat er iets beschadigd raakt bij minimale
werkzaamheden. De volgende soorten werken kunnen al
invloed hebben op de buisleidingen:
• Objecten plaatsen (zoals een fietsschuurtje, stalletje of
verkeersbord)
• Transport of parkeren op de leidingzone
• Palen, hekwerken of schuttingen plaatsen
• Het verwijderen (omzagen/kapen) van bomen en hagen
• Het planten van bomen en hagen
• Het aanleggen van drainage
• Het graven van een vijver
• Het verhogen of verlagen van het grondniveau
• Etc.
We zien regelmatig dat er gewerkt wordt zonder
afstemming
met PPS-Pipelines omdat de perceel eigenaar met
de ligging van de buisleiding bekend denkt te zijn.
Dit is risicovol! Wij verzoeken u om bij iedere (graaf)
werkzaamheid, behalve reguliere grondbewerking tot 50
cm diepte, contact op te nemen met PPS-Pipelines.

WAT KUNT U DOEN OM SCHADE
TE VOORKOMEN?
• Bent u van plan één van bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren of twijfelt u of uw werkzaamheden
een risico kunnen vormen? Bel of e-mail ons dan, wij
horen graag wat uw plannen zijn. Wij zijn bereikbaar via:
0031 46 426 8150 of via: tpi@pps-pipelines.com.
• Bent u van plan te gaan graven of één van bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren? Doe dan
voor start van de werkzaamheden een KLIC-melding.
• Afspraken over werkzaamheden en werkmethodes
dienen nageleefd te worden. █

BEZOEKEN DOOR
PPS-PIPELINES
PPS-Pipelines vindt het belangrijk om regelmatig te communiceren met de grondeigenaren,
gemeentes en andere stakeholders langs de leidingtracés. Dit doen we door middel van deze
Newslines, brieven en bezoeken. Het doel van deze communicatie is om u te informeren over de
ligging van onze leidingen en het belang van het melden van (graaf)werkzaamheden.
Door de COVID-19 pandemie hebben er afgelopen jaren
geen bezoeken plaatsgevonden en zullen deze ook
niet in 2021 worden uitgevoerd. In 2022 zal u per brief
worden geïnformeerd over de ligging van leidingen en de
veiligheidsmaatregelen die hierbij horen. U ontvangt dan
ook een overzichtstekening en de algemene voorwaarden
voor het uitvoeren van werken nabij de leidingen.

Mocht u in de tussentijd toch behoefte hebben aan een
overleg, informatie, of heeft u specifieke vragen, neem dan
contact op met ons Leiding Informatie Centrum. We zullen
dan in onderling overleg afspreken hoe we, op een veilige
manier, een afspraak kunnen inplannen of de vragen
kunnen beantwoorden.

CONTACTGEGEVENS
LEIDING INFORMATIE CENTRUM:
tpi@pps-pipelines.com
+31 46 426 81 50
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NEWSLINES EN
UW PRIVACY
We vinden het belangrijk om u regelmatig te informeren over de in uw percelen aanwezige pijpleidingen.
We denken dat dit van belang is voor uw veiligheid en dat u dit misschien ook interessant vindt. We willen u
daarom bedanken voor het tijdig doorgeven uw gegevens. We behandelen uw gegevens met zorg en met
inachtneming van uw privacy. In onze onderstaande (en op onze internet site gepubliceerde) Privacyverklaring
kunt u lezen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.
PRIVACY VERKL ARING PETROCHEMICAL
PIPELINE SERVICES
Petrochemical Pipeline Services neemt de beveiliging en
privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.
Elk gebruik van persoonsgegevens vindt plaats in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving
voor gegevensbescherming, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
In het kader van het beheren, onderhouden en
exploiteren van pijpleidingen, conform de vigerende
wet- en regelgeving in Nederland en België, gebruikt
Petrochemical Pipeline Services persoonsgegevens
van personen die betrokken zijn bij de beheerde
pijpleidingen. Het gaat voornamelijk om perceeleigenaars
en -gebruikers, maar bijvoorbeeld ook om personen
die (graaf)werken uitvoeren in de nabijheid van de
pijpleidingen. Deze gegevens (zoals naam en voornaam,
adres, telefoonnummers, e-mailadres en in sommige
gevallen IBAN) worden o.a. verkregen van het Kadaster
(NL en B), Informatie Vlaanderen, Kabels en Leidingen
Informatie Meldpunt (KLIM) en rechtstreeks van de
betreffende personen.
Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens?
Petrochemical Pipeline Services verzamelt en verwerkt
die persoonsgegevens voor (met u gemeenschappelijke)
doeleinden zoals:
· Het verkrijgen van vereiste administratieve vergunningen
en/of persoonlijke toestemmingen voor de uitvoering van
werkzaamheden.
· Het naleven van de wettelijke regels en veiligheidsstandaarden die vereist zijn voor de veiligheid van
pijpleidingen en de omgeving hiervan.
· Het beheren van doorgangsrechten en wettelijke
erfdienstbaarheden.
· Het communiceren met belanghebbenden, onder
andere bij werkzaamheden en periodiek middels een
nieuwsbrief.

Wat doen we met uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen voor bovenvermelde
doeleinden gebruikt in overeenstemming met één van
de rechtsgronden zoals vermeld in artikel 6.1 Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat hier
om uitvoering van een overeenkomst, uitvoering van een
wettelijke verplichting of het gerechtvaardigd belang van
Petrochemical Pipeline Services.
De gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere
doeleinden en zullen niet worden verstrekt aan derden
voor commerciële doeleinden of rechtstreekse marketing.
Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen zo lang er sprake is van
een overeenkomst of relatie tussen u en Petrochemical
Pipeline Services of een van de door haar beheerde
pijpleidingen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
Personen waarvan Petrochemical Pipeline Services
gegevens verwerkt, hebben het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen, te laten wijzigen en in bepaalde
omstandigheden te laten wissen of de verwerking ervan
te beperken (zie hiervoor AVG artikel 15 tot en met 22).
Om uw gegevens te raadplegen of te laten wijzigen dient u
zich te wenden tot:
Petrochemical Pipeline Services B.V.
T.a.v. Secretariaat
Postbus 200
6160 AE Geleen Nederland
Tel. +31 46 722 40 50
secretary@pps-pipelines.com
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u
klachten heeft over de omgang met uw
persoonsgegevens. Op grond van de
privacywetgeving heeft u ook het recht
om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens in Nederland of de
Gegevensbeschermingsautoriteit in België.
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WAT MOET U DOEN IN EEN NOODSITUATIE?
Heeft u een lekkage aan een pijpleiding geconstateerd,
neem dan direct de volgende maatregelen:

E

Ook beschadigingen zonder lekkage kunnen door de hoge
druk in de leiding op korte of lange termijn een gevaar voor
de omgeving opleveren. Neem daarom altijd de nodige
veiligheidsmaatregelen (stap 1 t/m 3) en zet het gebied af.
Petrochemical Pipeline Services zal de beschadiging
vervolgens beoordelen en bepalen welke vervolgmaatregelen moeten worden genomen.
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M
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Stop direct met de (graaf)werkzaamheden;
Ontruim de gevarenzone;
Waarschuw Petrochemical Pipeline Services via het gratis
noodnummer 0800 338 8000;
Alarmeer plaatselijke hulpdiensten: bel 112;
Geef de locatie en de grootte van het lek zo precies
mogelijk door;
Zet de wegen naar de gevarenzone af en leid het verkeer om;
Houd omstanders op afstand;
Verwijder alle ontstekings- en warmtebronnen uit
de gevarenzone.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Heeft u opmerkingen over deze nieuwsbrief? Of heeft u
vragen over graven en werken in de nabijheid van onze
pijpleidingen? De medewerkers van ons Pijpleiding
Informatie Centrum helpen u graag verder. Wij zijn tijdens

COLOFON

kantooruren telefonisch bereikbaar op tel. 046 426 81 50.
Of stel uw vraag per e-mail: TPI@PPS-Pipelines.com.
Wilt u meer weten over PPS-Pipelines en/of het voorkomen
van graafschade, kijk dan op: www.pps-pipelines.com
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