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> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

  
Datum 19 november 2021 
Betreft Instemming opnieuw in gebruik nemen pijpleidingen 
  

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Gelezen uw verzoek van 1 november 2021 en uw aanvullingen van 8 november 
2021 en 9 november 2021 om instemming conform artikel 101 van het 
Mijnbouwbesluit voor het opnieuw in gebruik nemen de volgende leidingen: 

a) 12” productiewater-transportleiding van Rossum Weerselo Centraal  
(ROW-C) naar Rossum Weerselo 3 (ROW-3), met leidingnummer 000507; 

b) 8” productiewater-transportleiding van Rossum Weerselo 3 (ROW-3) naar 
Rossum Weerselo 2 (ROW-2), met leidingnummer 000508; 

c) 8” productiewater-transportleiding van Rossum Weerselo 3 (ROW-3) naar 
Rossum Weerselo 5 (ROW-5), met leidingnummer 000509. 

 
De leidingen liggen tussen de locaties Rossum Weerselo-Centraal en  
Rossum Weerselo 3 en van Rossum Weerselo 3 naar Rossum Weerselo 2 &  
Rossum Weerselo 5. 
 
De 12” productiewater-transportleiding wordt begrensd door de laatste afsluiter in 
de doorgaande leiding op de locatie Rossum Weerselo Centraal en de eerste 
afsluiter in de doorgaande leiding op de locatie Rossum Weerselo 3. 
De 8” productiewater-transportleiding wordt begrensd door de laatste afsluiter in 
de doorgaande leiding op de locatie Rossum Weerselo 3 en de eerste afsluiter in 
de doorgaande leiding op de locatie Rossum Weerselo 2. 
De 8” productiewater-transportleiding wordt begrensd door de laatste afsluiter in 
de doorgaande leiding op de locatie Rossum Weerselo 3 en de eerste afsluiter in 
doorgaande leiding op de locatie Rossum Weerselo 5. 
 
Overwegende, dat uit de door u meegezonden verklaringen van onafhankelijke 
deskundige Lloyds Register Nederland B.V. : 

a) vBvT met nummer 584258 issue 3 van 8 november 2021, 
b) vBvT met nummer 584257 issue 3 van 8 november 2021 en, 
c) vBvT met nummer 73/109 issue 3 van 8 november 2021, 

blijkt dat de pijpleidingen conform geldende regelgeving en normen zijn gemodificeerd;  
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Overwegende, dat de noodzakelijke (deel-)verklaringen bij uw verzoek zijn 
bijgevoegd; 
 
Overwegende, dat tegen het verlenen van de gevraagde instemming geen 
bezwaren bestaan; 
 
Gelet op de artikelen 101 juncto 97, tweede lid onder a, van het Mijnbouwbesluit; 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
Op basis van de overgelegde documenten stem ik in met het opnieuw in gebruik 
nemen van : 

a) 12” productiewater-transportleiding van Rossum Weerselo Centraal (ROW-
C) naar Rossum Weerselo 3 (ROW-3), met leidingnummer 000507; 

b) 8” productiewater-transportleiding van Rossum Weerselo 3 (ROW-3) naar 
Rossum Weerselo 2 (ROW-2), met leidingnummer 000508; 

c) 8” productiewater-transportleiding van Rossum Weerselo 3 (ROW-3) naar 
Rossum Weerselo 5 (ROW-5), met leidingnummer 000509. 

 
Artikel 2 
De ingangsdatum voor de ingebruikname is gesteld op 19 november 2021. 
U kunt een instemming tot ingebruikname voor onbeperkte duur aanvragen zodra 
u in het bezit bent van een door Lloyds Register Nederland B.V. definitief Bewijs 
van Toezicht. 
 
Artikel 3 
Deze instemming is geldig tot en met 1 mei 2022. 
 
Artikel 4 
Indien er wijzigingen en of reparaties aan deze leiding plaatsvinden dan vervalt 
deze instemming. 
 
Artikel 5 
De instemming wordt verleend met de volgende beperkingen of voorwaarden 
c.q. voorschriften: 
- Bij het periodiek onderzoek (onderhoud en inspectie) op grond van artikel 99 van 

het Mijnbouwbesluit moet de NAM de integriteit van de leidingen aantonen 
conform de procedures zoals opgenomen in het Management Systeem;  

- Onderhoudsgegevens en inspectieresultaten worden geregistreerd en zijn direct 
beschikbaar voor inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen tijdens inspecties. 

  






