
N V. Nederlandse Gasunie
/IGasunie

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Afd. Projectbureau Zeeweringen
T.a.v.
Postbus 114
4460 AC GOES

Kantoor Zuid

Postbus 323

5600 AH Eindhoven

Larixplein 5.

Telefoon (040) 259 89 11

Telefax (040) 259 82 06

BTW-nummer NL007239348B01

Handelsregister Groningen 02029700

Ons kenmerk: OZ-S 00.B.0930
Uw kenmerk: PZDT-B-00084

Datum: 20 april 2000
Doorkiesnr. :

Onderwerp: Ligging Gasunieleiding in de paviljoenpolder

Geachte

In antwoord op uw brief van 12 april 2000 over het bovenvermelde onderwerp, delen wij
u mee dat hierbij een gastransportleiding van onze maatschappij is betrokken.

De door u gezonden tekening, waarop met een rode lijn de ligging van de betrokken
gastransportleiding globaal is aangegeven, zenden wij u hierbij in enkelvoud terug.

Ook sturen wij u hierbij ter informatie een kopie van onze tekening met nummer:
A-530-08-KR-003 wijz.nr. 3

('11.... .",.. ..

Om te kunnen beoordelen of de veilige ligging van de gastransportleiding gewaarborgd
blijft, verzoeken wij u:
• ons detailtekeningen in tweevoud te zenden van de uit te voeren werkzaamheden in

de nabijheid van de gastransportleiding;
• bij toekomstige correspondentie over dit onderwerp te verwijzen naar ons boven-

vermeld kenmerk.

Voor een bespreking van eventueel te treffen voorzieningen, alsmede voor een juiste
aanwijzing van onze gastransportleiding ter plaatse, moet tijdig contact met ons worden
opgenomen.
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Hoogachtend, ~

.'~.;-r Bijlagen: onze tekening als genoemd
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Gasunie draagt zo/i'voor de aardgasvoorziening
door inkoop, transport, verkoop en het bevorderen
van een veilig en doelmatig gebruik van aardgas

1002541 (97.08 TB)



I

. 111111111 1111111I11 ~ 111111111111111111111111111111111111111 :

leidssLigging gasleiding in de Paviljoenpolder van divers

; 004778 2000 PZDT-B-00097ontw

" ..... ,.. " ,. ,".~. ,. ,

' ... ,

, .. .....
' <.

,, "

t : J'" I

., . . .
.. ., f·l ... t,.. '.f I

'; ~, I I t

._ . ,-," '_ -,'



1-\_'·

Dow Benelux
Dow Benelux N. V.

P.O. Box 48
4530 AA Terneuzen

The Netherlands

Telephone: +31-(0)115-671234

Aannemer: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
t.a.v.
Postbus 114,
4460AC GOES

Opdrachtgever: Directoraat-Generaal Rij kswaterstaat
Postbus 114,460 AC Goes

tit Klic meldings datum: 04/14/00 Klic nummer: PZDT-B-00084ontw

Geachte heren,

Bij deze doen wij u toekomen een overzichtje waarop de 6" Dow Propyleen leiding is aangegeven.
Hieruit blijkt dat uw werken niet in de directe omgeving van onze leiding plaatsvinden ,dus voor
ons is dit niet van toepassing.

De DOW leiding volgt t.h.v. uw werken de Scheldelaan te Antwerpen.

Mochten er zich tussentijds wijzigingen voordoen, dan worden we graag tijdig ingelicht.

Dank u voor de informatie,

e Hoogachtend,

Dow Pipeline Beheer.
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Hierbij worden aan u verstrekt de tekening(en) nr(s).: :" . ~~ '.J {(_:,,_)f:':' (2 :-:-ï ,;,:..:::v." l.I. ; r- ....)G-
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-' Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:-1. Hoewel wij er naar streven de ligging van onze leidingen zo exact mogelijk op onze tekeningen
_ -: aan te geven, is het mogelijk, bijvoorbeeld door grondverzakking of niet aan ons doorgegeven

", ':~:.-~"-" .werkzaamheden in de grond, dat de oorspronkelijk juiste tekening niet meer geheel met de
•• .._.~/. Ór werkelijkheid overeenkomt.
~.
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- -2. . . In de meeste gevallen zijn geen huisaansluitingen op onze tekeningen aangegeven; voor zover
_; ge liggingsgegevens daarvan niet zijn verstrekt kunt u deze opvragen op ons districtskantoor
: .:' te .'. :'., . (;.y')f=" <, . . '. .

Dit gëldt ook voor dëglobale diepte waarop de leidingen liggen.

3. . Op grond vande pûnten 1 en 2 is het noodzakelijk dat op regelmatige afstanden proefsleuven
gegraven worden, ook al bestaat schijnbaar absolute zekerheid. Bij het graven parallel aan onze
.Ieidingen dient rekening te worden gehouden met de mogelijke afwijkingen en ook met de

, .' afmetingen van voorkomende in de leiding opgenomen hulpstukken. .

.4. Met nadruk wijzen wij erop dat informatie vooraf gevraagd dient te worden.
U kunt daatoe gebruik maken van de door KLlC-ZuidjKLiC-West uitgebrachte Bedrijvengids,
~aarin per gemeente de ter plaatse opererende kabel- en leidingbeheerders staan vermeld.

ir'\, ,"Vi\
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5~ '. Wij verzoeke~ u deze tekeningen niet af te gèven aan aannemers die op basis hiervan werken
'. . gaan uitvoeren'. Het is voor ons van belang dat de betreffende aannemer zich (tenminste drie

werkdagen voor de aanvang van het werk) met het Kabe~en Leidingeninformatiecentrum (KLlC)
. in verbinding stelt:

: . - KLlC-Zuid (tf~1.06-821 23 13, fax. (073) 547 87.00) voor de provincies Zeeland en Noord-
.'.. Brabant en . . .
.' - KLiC-West (tel. '06-83 00, fax. (030) 294 62 69) voor de provincie Zuid-Holland (Goeree-
'_ J üvèrflakkee). . .

..:..':~~:-_,-: . . . Wij gaan ervan uit dat u in uw bestekken een verplichting daartoe voor de aannemers opneemt.
~-~', :~. ,.' ,~ ; ~;~ 1" '''_'~ -:.~.' :<-~;~;{:':~~::<~.'/:"",': ~;..":. _'" .;' .'. ;': ',' , '.~,'....::..- ,.'-, ~'." .' ' '
t.», . ,-. . . ~-~~: .:: Wijve'rtrouwén~èÏop' aat u;'ook wanoeer het werk door derden wordt uitgevoerd, alles zult doen

. . _ .-' ~ =, " 'om ~eschaéfiging van onze eigendommen te voorkomen, Zoii toch schade optreden tijdens door ..
· ." . u uitgevoerde werkzaamheden, dan zullen wij u aansprakelijk moeten stellen.
• ~' • '. ~ :. .' ... : ~ • ...l ... • '., " " #, ". • ••' _.' '. '....: .'

· •"Hoogàdrtend, .' Voor ontvangst/akkoord,
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K.v.K. MiddelbtFg:-nr.22031457. BTW 11'. NL 00.79.61.042.801
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Z£8RA PIJ,.LElOING V.O.F.
&EJ.lm EH EXPl.OTA'IE.
GA$rAANSPOATl.EICrNG'

Postbus 24
4600 AA Belien op Zoem
Telefoon (0164) '210951
Fax (0164) 210954
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Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Projectbureau Zeeweringen
Postbus 114
4460AC Goes

Klic nummer:
Datum melding:
Daturn aanvang werkzaamheden:

geen
14-04-00
onbekend

van de door u ingediende Klic melding geen, delen wij u mede, dat de door u
van werkzaamheden in de directe nabijheid van de Zebra gastransport

vinden.

op dat de bijgevoegde voorwaarden, zoals deze door de ZEBRA zijn
aangehouden dienen te worden. Tevens treft u bijgaand een overzicht aan van

u de aangegeven werkzaanmeden uitvoert. Hierop is de Zebra
I~U,l1l1l1i. weergegeven. Voor uitgebreide leiding- en ligging informatie kunt u

met de controlekamer van ZEBRA.

voor of tijdens de werkzaamheden wijzigingen voordoen, dan worden wij
u ingelicht.
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0164 2109:"-1-
121164 21121954

14-apr-00 20:29j Pagina 2/3

Zfi.RA P'JPL&lD'fHiV.O.F.
8E.HEEA EN EXPLOTAllE
~TRANSPORTISOING

Postbus 24
4600 AA Bergen op Zoom
Telefoon (0164)210951
Fax (0164) 210954
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121164 21121954
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ZEBRA PIJ,.LfIO'I'lG V.O.F.
8EJ;W l!I'l EXPLOTATIE
GIoSTAANSIORTI.EIDIN'

Poslbus 24
4600 AA Bergen op Zoom
Telefoon (0164) 210951
Fa): (0164) 21095"1

werk wordt uitgevoerd als aangegeven op tekening(en)

van het werk dient tijdig (bij voorkeur 3 werkdagen van te voren) aangemeld te

die door de ZEBRA vertegenwoordiger tijdens de uitvoering gegeven worden,
opgevolgd te worden.

onmiddellijke nabijheid van de gastransportleiding slechts mechanisch gegraven
ien de kranen voorzien zijn van een bak zonder tanden.

mechanisch worden gegraven haaks op de richting van de gastransportleiding.

afstand van 50 cm tot de gastransportleiding mag alleen met de hand gegraven worden
altijd een ZEBRA vertegenwoordiger aanwezig zijn.

van de gestransportleiding langer dan 24 uur, moet de gastransportleiding tevens
zonlicht doorlatende laag afgeschermd worden, eventueel beschermen met panlatten

van beschadigingen.

van de gastransportleiding > 5 mtr, dient deze ondersteund of opgehangen te

met de gastransportleiding dient te geschieden met een niveauverschil van minimaal
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

mogelijk nadat het werk uitgevoerd is moet de opdrachtgever van het uitgevoerde
BRA een "as huilt') tekening doen toekomen, waarop alle relevante gegevens staan

hel uitgevoerde werk.

van het bedoelde werk zal aansprakelijk zijn voor alle schade toegebracht door
ook, aan personen of zaken waaronder inbegrepen employees resp. ZEBRA
ten gevolge van of in verband met de aanleg c.q, aanwezigheid van het betrokken

iIP,a.",.o:.'l::. Voorts vrijwaart de opdrachtgever ons voor alle (vermeende) aanspraken van
met enige schade als boven bedoeld.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

1 4 APR 2000
Aan

RIJKSWATERSTAAT
PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN
T.a.v.
Postbus 114
4460 AC GOES

Van

Datum

13 april 2000
Onderwerp

Voorbereidende Klicmelding. Uw brief d.d. 12-04-2000 met uw
kenmerk PZDT -B-00084 ontw

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Het bijgaande wordt u toegezonden

o conform afspraak 0 gaarne reactie voor

• om te behouden

0 gaarne retour voor

0 met dank voor inzage

0 conform verzoek retour

o met verwijzing naar

o met verzoek de behandeling over te nemen

o met verzoek om advies

o met verzoek om commentaar

• o te uwer informatie

Geachte

Hierbij zend ik U de bijgevoegde afdruk die betrekking heeft op Uw bovenstaande
aanvraag.

Tevens zend ik U een tekeningverstrekkingsformulier toe, wilt U dit a.u.b. getekend naar
mij retour zenden.

Bij voorbaat dank,
_ ..-.~...

Werktuigkundige- en Elektrotechnische Dienst

Postadres Postbus 237, 4460 AE Goes

Bezoekadres Evertsenstraat 98 4461 XS Goes

Telefoon (0113) 24 78 00

Telefax (0113) 25 21 20

-Bereikbaar in 15 minuten te voet vanaf NS station Goes



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaa] Rijkswaterstaat
, ..

Directie Zeeland

Tekeningenverstrekkingsformulier (voorbereiding)

KLiC nummer Datum 13 opr.]. 2.Coo

Telefax orl·3 -2.s-212:0

Hierbij worden aan u verstrekt de tekening(en) nummer(s) :

Wij vestigen uw aandacht op de volgende punten:

1. Hoewel wij ernaar streven de plaats enlof legging van onze kabels en leidingen zo
precies mogelijk op onze tekeningen aan te geven, is het evenwel niet uitgesloten
dat, bijvoorbeeld door grondverzakking of andere niet bij ons bekend zijnde
grondwerkzaamheden, de oorspronkelijk tekening niet meer geheel met de
werkelijkheid overeenstemt. Wij attenderen u erop dat al onze tekeningen
legginggegevens bevatten.

2. Op grond van punt 1 is het verplicht om kabels en leidingen in het werk op te
zoeken (geen proefsleuven toepassen), ook al is er schijnbaar sprake van absolute
zekerheid.
Bij het graven evenwijdig aan onze kabels en leidingen moet men rekening houden
met mogelijke afwijkingen en ook met afmetingen van in de kabels voorkomende
hulpstukken (b.v. kabelmoffen). De aannemer dient hiertoe een veiligheidsmarge in
acht nemen.

3. Ten overvloede wijze wij u erop dat informatie 'lQ.QIllf opgevraagd dient te worden.
Hiervoor heeft KLlC-Zuid/KLIC-West een Bedrijvengids gepubliceerd, waarin per
gemeente de ter plaatse opererende kabel- en leidingbeheerders vermeld staan.

z.o.z.

Werktuigkundige- en Elektrotechnische Dienst

Postadres postbus 237, 4460 AE Goes

Bezoekadres Evertsenstraat 98 4461 XS Goes

Telefoon (0113) 24 78 00

Telefax 0113 ·2521 20

Versie : C

Blad 1 van 2

-Bereikbaar in 15 minuten te voet vanaf NS station Goes
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4. Wij verzoeken u deze tekeningen njet af te geven aan aannemers die op basis
hiervan werken gaan uitvoeren.
Het is voor ons belangrijk dat de betreffende (onder)aannemer zich tenminste drie
werkdagen voor de aanvang van het werk met het Kabel-en leiding Informatie
Centrum (KLlC) in verbinding stelt:
KLlC-Zuid (tel: 073-5495495, Fax. 073-5478700) voor Zeeland.
Tevens gaan wij er van uit dat u in uw bestekken en opdrachten een verplichting
hiertoe voor de aannemers opneemt.

5. Wij vertrouwen er op dat u, ook wanneer werk door derden wordt uitgevoerd, alles
zult doen om beschadiging aan onze eigendommen te voorkomen. Wij wijzen u op
uw wettelijke plicht voor wat betreft de informatieverschaffing en het geven van
opdrachten aan derden.
Zou toch schade optreden tijdens door u, of de in opdracht van u door derden
uitgevoerde graafwerkzaamheden, dan zullen wij u in beginsel aansprakelijk stellen.

6. Voor de goede orde wijzen wij u er op, dat de door ons verstrekte tekeningen alleen
informatie geven met betrekking tot kabels en leidingen eigendom van de
Rijkswaterstaat. Indien op de tekeningen toch informatie staat van bij derden in
beheer zijnde kabels en leidingen, eisen wij dat u op onze tekeningen een duidelijke
opmerking plaatst, zodat bij de daadwerkelijke graafwerkzaamheden geen
verwarring mogelijk is. Voor kabels en leidingen van derden dient u in contact te
treden met de betreffende beheerder / grondeigenaar voor de benodigde informatie
en vergunningen ten behoeve van de grondwerkzaamheden.

Hoogachtend, Voor ontvangst/akkoord,

Versie: C

Blad 2 van 2



Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Uw ref. : PZDT-B-00084ontw
Projecbureau Zeeweringen
T.a.v
Postbus 114
4460 AC Goes

Onze ref.: ROM/731

Tel.doorkiesnr. (010) 431 4012

Fax.doorkiesnr. (010) 431 3044

Rotterdam, 17 Apr 2000

Onderwerp: Aanwezigheid kabels/leidingen Paviljoen polder

Geachte heer

N.a.v uw schrijven dd. 12/4/2000 met uw ref. PZDT-B-00084 ontw. berichten wij u dat in het
projectgebied met door u opgegeven kwadranten ( 466-F11-s en 466-F12-p/q ) zich een 6" hoge
druk Shell-transportleiding bevindt naar een zinkerpakket e.e.a zoals aangegeven op bijgaande
routekaart en werkplot.

• Bijlage: Route tekening, werkplot

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest,

Verblijf ik met vriendelijke groet.

Hoogachtend,
Shell Ned. Raffinaderij B.V

..

Afd. Shell Pipeline Systems

-r-;;;

....
-3IKI1

Shell Nederland Raffinaderij e.v Gevestigd te Rotterdam. H. Reg. Rotterdam 94988 [3220 [
Vondelingenweg 601, Postbus 3000, 3190 GA Hoogvliet Rt. Telex: 36510. Tel. (010) 43191 11

/



Dir Generaal Rijkswaterstaat
t.a.v. dhr.
Postbus 114
4460 AC goes

Uw kenmerk
PZDT-B-000B4 ontw.

Uw brief van.
13-04-2000

Ons kenmerk
UTN000300

Bijlage(n)
div.

Onderwerp
aanvraag tekeningen Paviljoenpolder te Rilland-Bath

Geachte ,

Telefoon
(010)

Datum
17-04-2000

Naar aanleiding van bovengenoemde brief, zend ik u hierbij de tekeningen van KPN
die betrekking hebben op de door u aangegeven lokatie:

- tekeningen: Rilland Bath; Q19, Q20 en Q21

Ik verzoek u te controleren of de verstrekte gegevens overeenkomen met de lokatie
van uw werkzaamheden.

De eventueel aanwezige huisaansluitkabels zijn niet aangegeven. Nadere
inlichtingen over deze kabels kunt u aanvragen met vermelding van de postcode en
huisnummer via het gratis telefoonnummer (OBOO) 022 52 32.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de
heer bereikbaar op bovenstaand telefoonnummer.

Hoogachtend,

manager Leidingbeheer Universeel Transportnet

Operator Vaste Net
Rayon Zuid West
Botersloot 187
3011 HE ROTTERDAM
Postbus 2449
3000 CK RODERDAM

Telefoon (010) 457 9111
Telex 22000 tcdrt nl.
Telefax (010) 457 13 44

Factuuradres
KPN Telecom Operator Vaste Net
t.a.v. afd. Crediteuren/kamer 1-500
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN Telecom BV
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr.27124701
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Bestemd voor

Ter attentie van

Faxnummer

Datum

Van

•
GEMEENTE REIMERSWAAL

Oude Plein 1
Postbus 70. 4416 ZI-I Krulningen

Telefoon: (0113) 395 000
Telefax: (0113) 395 333
internet 'W'NW. reimerswaal.nl

e-mail: gemeente@lrefmel$W8al.nl

: Verkeer en Waterstaat

:

; 0113-216124

: 1B april 2000

;

; (0113)

; (0113) 395 345

Aantal pagina's incl. deze : 1

Telefoonnummer

Faxnummer

Betreft

Met vriendelijke groet,

------_._" ...

: Paviljoenpolder
Er liggen geen kabels van de Gemeente Reimerswaal
in het betreffende gebied.
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afdeling civief ter:hnist:h6 welken
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