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Vaststelling Structuurvisie Buisleidingen, Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu

Op 12 oktober 2012 is de Structuurvisie Buisleidingen vastgesteld. Deze Structuurvisie geeft aan langs 
welke hoofdverbindingen in de toekomst nog nieuwe buisleidingen van nationaal belang voor 
gevaarlijke stoffen gelegd kunnen worden. Het Rijk wil langs deze verbindingen ruimte hiervoor 
vrijhouden (buisleidingen-stroken).

De Ontwerp-Structuurvisie inclusief het planmilieu-effectrapport (planMER) heeft van 1 juni tot 12 juli 
2011 ter inzage gelegen. Hierop zijn in totaal 434 zienswijzen ingediend, waarvan 4 uit België 
(Vlaanderen) en 20 uit Duitsland.

De Structuurvisie en het PlanMER zijn mede naar aanleiding hiervan aangevuld. In de Structuurvisie
zijn ten opzichte van het ontwerp twee buisleidingenstroken toegevoegd: tussen de gemeente 
Laarbeek in Noord-Brabant en de gemeente Echt-Susteren in Limburg en in de gemeenten Bernisse en 
Spijkenisse ter ontsluiting van het Botlekgebied in de Rotterdamse haven.

Voor deze twee stroken zal nog een zienswijzeprocedure plaatsvinden. De stroken zijn in de Structuur-
visie Buisleidingen als indicatief aangegeven. Ook in een aantal andere specifieke situaties is mede 
naar aan-leiding van ingediende zienswijzen het tracé van de vrij te houden buisleidingenstrook nog 
niet vastgesteld; hierover vindt nog overleg plaats. Deze stroken zijn ook indicatief aangegeven. Deze 
tracés zullen in de loop van 2013 worden vastgesteld.
Voor alle buisleidingen voor gevaarlijke stoffen geldt dat ze aan de bestaande wettelijke eisen moeten 
voldoen (Besluit externe veiligheid buisleidingen).

Gemeenten zullen de verplichting gaan krijgen de buisleidingenstroken vrij te houden van bebouwing. 
Om rekening te houden met lokale ruimtelijke wensen en beperkingen krijgen deze gedurende 5 jaar 
de mogelijkheid de buisleidingenstroken waar nodig - onder voorwaarden - enigszins te verschuiven.

Waar kunt u de Structuurvisie Buisleidingen en het PlanMER inzien? 

De Structuurvisie Buisleidingen en de daarop betrekking hebbende stukken waaronder de Nota van 
Beantwoording van de ontvangen zienswijzen en het aangevulde PlanMER zijn te downloaden op de 
website van het Centrum Publieksparticipatie (www.centrumpp.nl).
De stukken zijn ook in te zien bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 6, Den Haag, 
en het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.
Ook kunt u www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen waarop u tevens de kaart met de buisleidingenstro-
ken vindt die hoort bij de Structuurvisie Buisleidingen.

De Structuurvisie Buisleidingen en de daarop betrekking hebbende stukken zijn van 15 november tot 
en met 27 december 2012 zes weken in te zien op de provinciehuizen tijdens de reguliere openingstij-
den op de volgende locaties:
– Provinciehuis Friesland, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden;
– Provinciehuis Groningen, St. Jansstraat 4, Groningen;
– Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1, Assen;
– Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, Zwolle;
– Provinciehuis Gelderland, Markt 11, Arnhem;
– Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1, Lelystad;
– Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht;
– Provinciehuis Noord-Holland, Ceylonpoort 5-25 (CP-7-17; noordzijde winkelcentrum Schalkwijk), 

Haarlem;
– Provinciehuis Zuid-Holland, Het Loket, Zuid-Holland-plein 1, Den Haag;
– Provinciehuis Zeeland, Abdij 6, Middelburg;
– Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch;
– Provinciehuis Limburg, Limburglaan 10, Maastricht.

Tegen de vaststelling van de Structuurvisie Buisleidingen staat geen mogelijkheid tot beroep open.
Met vragen over de gevolgde procedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 
070 - 456 96 02 of website www.centrumpp.nl.
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