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Geachte mevrouw Ollongren,
Betreﬀende de aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve tracés heeft u 4 april 2019 een
besluit genomen zoals weergegeven in uw brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal. In het NOVI-debat van 24 april jl. is in de Commissie BZK met betrekking tot dit besluit
gedebatteerd. Op uw besluit, en het daarop volgende debat, reageren wij als volgt;
Uit uw besluit vernemen we dat u de procedure van het definitief maken van alle negen indicatieve tracés
beëindigt en deze zult betrekken bij de Verkenning voor het Nationaal Programma Energiesysteem (NPE). De
vaststelling van het NPE is op zijn vroegst eind 2021 te verwachten.
Op de eerste plaats maken wij bezwaar dat alle negen indicatieve tracés in uw besluit een uniforme
behandeling ondergaan, terwijl duidelijk is dat deze op de gevolgde procedure en kenmerken wezenlijk van
elkaar verschillen. Wij verzoeken u het indicatieve tracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren afzonderlijk te
behandelen1. In het vervolg van deze brief beperken wij ons tot dit tracé.
Uw besluit impliceert, dat bewoners van woonwijken waar het indicatieve tracé is gepland, nog voor vele
jaren veroordeeld worden in onzekerheid te leven omtrent de toekomst van hun directe leefomgeving. Met
het doorschuiven van het indicatieve tracé van de Structuurvisie Buisleidingen naar het Nationaal
Programma Energiesysteem verandert er niets aan deze hoogst ongewenste situatie, en kan men enkel
hopen dat van uitstel ooit een keer afstel zal komen. Wij willen u eraan herinneren dat het overheidsbeleid
erop gericht hoort te zijn dat buisleidingen voor het transport van chemische stoﬀen, waaronder maar niet
uitsluitend CO2, waterstof en methanol, de minst belastende en meest veilige route volgt. Een
buisleidingentracé door en tegen woonwijken plannen valt niet onder de meest veilige route. Het huidige
beleid leidt tot onrust en heeft gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van burgers. Wij
maken bezwaar tegen uw besluit het tracé via de dicht verstedelijkte Brainport regio waaronder Helmond
valt, te willen continueren in het NPE2.
In het NOVI-debat van 24 april geeft u aan “zorgvuldig te willen handelen” en dat u “geen informatie heeft
dat de tracés ongeschikt of overbodig zijn”.
Deze uitspraken wekken verbazing en we vragen ons dan ook vertwijfeld af of onze brieven van 7 februari
en 6 november 2018 überhaupt zijn meegewogen. Wij verzoeken u, los van de acht andere indicatieve
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tracés, nogmaals te beoordelen of met betrekking tot het tracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren
daadwerkelijk sprake is van een zorgvuldige handelswijze, zodanig, dat het tracé in de plannen gehandhaafd
kan blijven3. Tevens verzoeken wij u te beoordelen of het een zinvol en geschikt tracé betreft, welke op een
onbesproken wijze doorgeplaatst kan worden naar het Nationaal Programma Energiesysteem4. Wij lichten
het verzoek kort toe aan de hand van de drie kernwoorden;
Onzorgvuldig handelen
De industrie heeft de afgelopen zeven jaar, gefaciliteerd door het ministerie, duidelijk de regie gehad en
genomen om het buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren te realiseren. We hebben kunnen
constateren dat medio 2011/2012 door de gevolgde handelswijze de Commissie MER buiten spel is gezet.
Tevens zijn aan bezwaren en zienswijzen van bewoners, locale bedrijven en gemeenten geen gehoor
gegeven, getuige de onbeantwoorde zienswijzen uit begin 2013. Wel is er blijkens ingediende zienswijzen
en vergaderverslagen, door ministerie en industrie en door ieder afzonderlijk, pressie uitgeoefend op
betrokken gemeenten om mee te werken aan het tot stand brengen van het tracé.
Na een aantal wob-verzoeken hebben we aan kunnen tonen dat het veelvuldig door de overheid en
industrie gebezigde mantra “het tracé is onderzocht, alle belangen zijn gewogen, het kan gerealiseerd
worden” op misleiding en dwaling gebaseerd was. Dat heeft er mede toe geleid dat de gemeenteraad van
Helmond zich unaniem tegen het transport van chemische stoﬀen door buisleidingen over Helmonds
grondgebied heeft uitgesproken. Aansluitend is door zeven tracé-gemeenten en de Provincie NoordBrabant 14 december 2018 een brief gestuurd aan het ministerie BZK. Op dat moment het meest krachtige
signaal wat mogelijk was tegen de mogelijke ontwikkeling van dit tracé en tegen de gevolgde handelswijze.
Door uw recente besluit krijgt de industrie van Chemelot opnieuw de kans het proces verregaand te
beïnvloeden waarbij de energietransitie maar al te graag door deze partij als gelegenheidsargument wordt
ingezet. De samenleving ziet zich echter opnieuw geconfronteerd met een herhaling van zetten en is
daarmee in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Een ongewenste situatie waarbij geen gehoor wordt
gegeven aan de signalen uit de samenleving om het tracé definitief uit de plannen te verwijderen. Concreet
betekent dit dat u ervoor kiest bewoners aan het 64 kilometer lange tracé opnieuw voor jaren in een
stuitende onzekerheid te laten verkeren.
Doorborduren op een plan, waaraan dwaling en misleiding in de jaren 2011-2013 ten grondslag ligt, en
waarbij in strijd is gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel zal nimmer kunnen leiden tot een
zorgvuldige afweging. Wij verzoeken u, in uw streven te komen tot een zorgvuldige handelswijze, het tracé
allereerst definitief te verwijderen uit de Structuurvisie Buisleidingen voordat het in welk plan dan ook
opnieuw kan worden opgenomen5.
Ongeschikt tracé
Het tracé via Helmond was op basis van het vooronderzoek afgevallen vanwege de vele knelpunten met
bebouwing en natuurlijke omgevingswaarden, waarbij tevens werd aangegeven dat het geen strategisch
tracé betreft. Daarvan is melding gemaakt in het ontwerp-MER maar ook in het definitieve MER van 7 juli
2012. Naderhand heeft men geprobeerd, onder andere middels het opstellen van ondeugdelijke
milieustudies, het tracé alsnog vast te stellen. De afgelopen jaren is de verstedelijking in de regio Helmond
echter conform de bestemmingsplannen steeds verder uitgebreid en een buisleidingentracé voor transport
van chemische stoﬀen past daarom steeds minder binnen de Rijksdoelstelling om de kwaliteit van de
leefomgeving in deze omgeving te waarborgen.
In de woonwijken Brandevoort/Luchen met ongeveer 20.000 inwoners, loopt het tracé onnodig in een Cvorm om- én door de wijk, geheel in strijd met het principe van korte raaklijnen. Deze knelpunten kunnen,
net als vele andere probleemsituaties die zich aan het tracé voordoen, niet worden opgelost door het tracé
binnen de geboden 250 meter te verschuiven. Daarmee was en is het tracé ongeschikt voor het transport
van chemische stoﬀen.
Op basis van bovenstaande, wat een beknopte samenvatting betreft van eerder gestuurde informatie,
verzoeken wij u de uitspraak dat u ‘geen informatie heeft dat het tracé ongeschikt zou zijn’, te
heroverwegen6.
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Overbodig tracé
Het doel van de Structuurvisie Buisleidingen is een hoofdstructuur vast te stellen om middels buisleidingen
een (toekomstige) verbinding mogelijk te maken voor het transport van chemische (gevaarlijke) stoﬀen
tussen Rotterdam en Midden-Limburg. De verbinding is daarbij belangrijker dan de afstand. Met dat
uitgangspunt zijn in aanvang drie routes onderzocht waarbij het tracé via Helmond direct al tijdens het
vooronderzoek was afgevallen vanwege de vele knelpunten met een groot aantal omgevingswaarden. Het
tracé via de transportknooppunten Rotterdam en Venlo is daarop in 2012 vastgesteld. Dit tracé is ontwikkeld
en biedt, net als het 29 kilometer lange tracé tussen Venlo en Echt-Susteren, plaats aan voldoende
buisleidingen. Bovendien valt dit tracé via Venlo binnen de doelstelling van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) om deze Zuidoost-vervoerscorridor te ontwikkelen tot topcorridor in 2030. De ontwikkeling van de transportmodaliteit buisleidingen is daarin tevens noodzakelijk om
het spoor- en wegennetwerk in Noord-Brabant te kunnen ontlasten met transporten van Rotterdam naar
Chemelot Limburg én het Duitse Ruhrgebied.
Om naast de vastgestelde hoofdstructuur Rotterdam-Venlo-Chemelot, ook nog een 64 kilometer lange
afsnijroute te gaan faciliteren niet behorend tot de strategische hoofdstructuur, lijkt niet alleen geheel
overbodig maar zal ook leiden tot ineﬃciënt ruimtegebruik en overprogrammering. Zeker omdat de
afsnijroute circa 450 hectare extra ruimtebeslag met zich meebrengt, maar functioneel niet de
buisleidingencapaciteit tussen Rotterdam en Chemelot vergroot doordat het merendeel van de route aan
begin en einde samenvalt met het reeds vastgestelde tracé via Venlo.
Op basis van deze en eerder gestuurde informatie verzoeken wij u de uitspraak dat u ‘geen informatie heeft
dat het tracé overbodig zou zijn’ te heroverwegen7.
Conclusie
Aan de hand van feiten, welke de afgelopen twee jaar aan het licht zijn gekomen, kunnen we concluderen
dat op basis van dwaling en misleiding een indicatief tracé is opgenomen in de Structuurvisie Buisleidingen,
te weten het tracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Eveneens kunnen we concluderen dat de algemene en
formele beginselen van behoorlijk bestuur niet zijn nageleefd. Bij het opnemen van dit tracé in de
Structuurvisie Buisleidingen is bestuursrechtelijk o.a. in strijd gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel,
waarbij van een voldoende afweging van alle belangen door de rijksoverheid niet is gebleken.
Het uitstel zoals aangekondigd in uw recente besluit berust op een onrechtmatige daad, met direct grote
materiële en immateriële schade tot gevolg voor de gezinnen aan of in de nabijheid van het tracé. Deze
schade, waarvoor wij de rijksoverheid verantwoordelijk willen houden, is vermijdbaar door dit indicatieve
tracé definitief te verwijderen uit de structuurvisie op basis van de hierboven genoemde argumenten.
Met verwijzing naar de deelverzoeken 1 t/m 7 en bovenstaande conclusies maken wij als direct
belanghebbenden, en als vertegenwoordigers van alle gezinnen waarvoor wij de belangen behartigen,
bezwaar tegen het besluit van 4 april jl.; Aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve
tracés. We verzoeken u onverwijld het tracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren definitief te verwijderen
uit de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 en er van af te te zien het vermelde tracé te betrekken in
de verkenning voor het Nationaal Programma Energiesysteem.
Om in een Brabants gezellige sfeer af te sluiten, nodigen wij u graag uit om samen met onze wethouder op
dit dossier, de onevenredige negatieve impact van het beleid of de eventuele uitvoering daarvan op de
lokale situatie persoonlijk in ogenschouw te komen nemen.
Hoogachtend,
Namens Bewonersteam Buizen Brandevoort

Frank Beekhuis
Voorzitter Buizen Brandevoort

Joost Goedhart
Vertegenwoordiger Stiphout

Robert Kazinczi
Vertegenwoordiger Brandevoort

PS: Brieven die zijn aangehaald, zijn gepubliceerd op www.buizenbrandevoort.nl/informatie/publicaties/
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