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INLEIDING
Het Structuurschema Buisleidingen is als beleidsvoornemen van de
regering bij brief van 15 april 1982 aan de Tweede Kamer toegezonden. Deze brief was ondertekend door de minister van Economische Zaken, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de
staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Het structuurschema beperkt zich volgens deze brief tot de civiele buisleidingen, die bestemd zijn voor het vervoer van gas,
olie, olieprodukten, chemische produkten, vaste stoffen, warmte
en afvalwater.
De overige waterleidingen (drink- en industriewaterleidingen) en
de militaire buisleidingen blijven buiten beschouwing omdat zij
behandeld zijn in respectievelijk het structuurschema drink- en
industriewatervoorziening en het Structuurschema Militaire Terreinen. In het structuurschema worden de landelijke hoofdverbindingen en aanlandingspunten verder uitgewerkt. Ook zijn de grensoverschrijdingspunten met België en West-Duitsland vastgelegd.
Het Structuurschema Buisleidingen is grotendeel gebaseerd op het
rapport van de Interprovinciale Werkgroep Bundeling Leidingen dat
in maart 1973 is verschenen en op de studies die in Duits-Nederlands verband (1973-1975) en Belgisch-Nederlands verband (19721976) hebben plaatsgevonden. Aan deze studies hebben de rijksplanologische dienst en de betrokken provinciale planologische
diensten meegewerkt.
Het voorliggende commentaar richt zich op de algemene aspecten
van dit structuurschema. Dit zijn die zaken die alle provincies
gezamenlijk aangaan.
Opbouw commentaar
Dit commentaar is als volgt opgebouwd.
In hoofdstuk 1, "Inleiding", worden enige algemene opmerkingen
gemaakt.
Hoofdstuk 2, "Doelstellingen en Richtlijnen", bevat opmerkingen
ten aanzien van het gelijknamige hoofdstuk 3 van de Planologische
Kernbeslissing.
Hoofdstuk 3, "Landelijk Hoofdverbindingennet", richt zich op die
onderdelen uit de hoofdstukken 4 en 5 van de Planologische
Kernbeslissing, die tot commentaar aanleiding geven.
Hoofdstuk 4 gaat in op de bestuurlijke en procedurele aspecten,
zoals die in hoofdstuk 6 van de Planologische Kernbeslissing
voorkomen.
In hoofdstuk 5, "Diversen", komen enige onderwerpen aan de orde,
die wel in het structuurschema aan de orde worden gesteld maar in
de eigenlijke Planologische Kernbeslissing niet direct een plaats
hebben gekregen.
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Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies uit de voorafgaande
hoofdstukken verzameld.
Algemene opmerkingen
Het Structuurschema Buisleidingen is een helder structuurschema
waarin duidelijk tot uiting komt wat het voorgenomen rijksbeleid
is. In die zin is een woord van waardering op zijn plaats.
Defensieleidingen en drink- en industriewaterleidingen
Zoals uit de aanbiedingsbrief van de bewindslieden en uit punt
2.2. van de Planologische Kernbelissing blijkt vallen de defensieleidingen en de drink- en industriewaterleidingen niet onder
dit structuurschema. Voor deze leidingen wordt verwezen naar
respectievelijk het Structuurschema Militaire Terreinen en het
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening.
Op zich behoeft dit geen probleem op te leveren, al ware het
voor de duidelijkheid, alsmede uit een oogpunt van procedures
(regelingen), wellicht overzichtelijker alle leidingen in één
schema te behandelen. De wijze waarop nu echter defensieleidingen en drinkwaterleidingen zijn opgenomen in het beleid,
wordt als uiterst onbevredigend ervaren.
In het Structuurschema Militaire Terreinen wordt het militaire
brandstofleidingennet uiterst summier behandeld. Er wordt bijvoorbeeld geen overzicht gegeven van het bedoelde net. Wel wordt
de totale lengte van het net gegeven met de opmerking dat er
géén toekomstverwachtingen zijn.
In het Structuurschema Buisleidingen (paragraaf 2.4) wordt voor
de volledigheid wel het militaire brandstofleidingennet genoemd.
Over drinkwaterleidingen wordt in genoemde paragraaf niets vermeld. Wel wordt in het Structuurschema Buisleidingen in paragraaf 3.4 vermeld dat in het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening een richtlijn is opgenomen over watertransportleidingen. In het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening wordt echter géén overzicht gegeven van de
afzonderlijke bestaande en nog te leggen leidingen.
Voor het overige wordt er op dit punt in het Structuurschema
Drink- en Industriewatervoorziening geen overig beleid geformuleerd. De verwijzing naar het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening lijkt dan ook niet terecht.
Geconcludeerd kan worden dat er met betrekking tot het militaire
brandstofleidingennet uiterst summier en met betrekking tot
watertransportleidingen op onvoldoende wijze beleid is geformuleerd.
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Voorgesteld wordt om in de regeringsbeslissing van het Structuurschema Buisleidingen alsnog militaire brandstofleidingen en
grote watertransportleidingen als hoofdtransportleidingen te
behandelen en de doelstellingen en richtlijnen daarop van toepassing te verklaren zodat er een eenduidig beleid komt met
betrekking tot alle buisleidingen in Nederland (conclusie 1).
Overigens is een nadere afstemming op het Structuurschema Drinken Industriewatervoorziening ook noodzakelijk omdat onderdelen
van het landelijke buisleidingennet bestaande of toekomstige
waterwingebieden doorsnijden. Het moet onwaarschijnlijk worden
geacht dat over grote lengte speciale voorzieningen zullen
worden getroffen, gelet op de daaraan verbonden kosten (conclusie 2).
Ontwikkelingen tot op heden en toekomstige ontwikkelingen van
het Buisleidingennet
In het Structuurschema Buisleidingen worden de ontwikkelingen
tot op heden geschetst. Het merendeel der gegevens reikt echter
niet verder dan het jaar 1979. Verwacht zou mogen worden dat er
recentere gegevens beschikbaar zijn op basis waarvan dan weer
meer over de toekomstverwachtingen gezegd kan worden.
In het Structuurschema Buisleidingen wordt over de toekomstverwachtingen voornamelijk in kwalitatieve zin gesproken.
Hoewel onderschreven kan worden dat het een moeilijke zaak is om
harde toekomstverwachtingen in kwantitatieve zin op langere
termijn te geven, is het Structuurschema Buisleidingen op dit
punt wel erg summier.
Bij de voorbereiding van het Structuurschema Zeehavens zijn
bijvoorbeeld verkenningen ontwikkeld voor de chemische industrie
en de olieraffinage.
Op basis van de varianten uit het Structuurschema Zeehavens zou
het mogelijk moeten zijn in kwantitatieve zin, uiteraard met
marges, meer over het buisleidingentransport te zeggen.
Dan zou tevens beter onderbouwd zijn waarom in elke hoofdverbinding vijf hoofdtransportleidingen mogelijk moeten zijn. Verder
ontbreekt in het structuurschema een berekeningsmethode voor de
aan te houden breedte voor leidingenstroken. Er wordt slechts
gesteld dat die breedte 50 tot 200 m moet bedragen. Daarbij is
200 m wel erg ruim. Met name in dichtbebouwde gebieden is het
moeilijk zo'n ruimte te reserveren als niet duidelijk is dat
deze ruimte op korte termijn gebruikt zal worden en overigens
deze ruimtebehoefte niet duidelijk is gemotiveerd (conclusie 3 ) .
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Structuurschema en streekplan
In de commentaren van het IPO-RO op verschillende reeds verschenen structuurschema's en structuurschetsen is diepgaand ingegaan
op de relatie tussen dergelijke rijksstukken en de provinciale
streekplannen en op de positie van het streekplan in de ruimtelijke ordening in Nederland. Het laatst is dit gebeurd in de
commentaren op de drie groene structuurschema's en in het commentaar op het Structuurschema Militaire Terreinen. Het is overbodig in dit commentaar hierop nogmaals in te gaan. Daarom wordt
hier volstaan met een verwijzing naar hetgeen over deze zaken in
genoemde commentaren is gezegd (conclusie 4 ) .
DOELSTELLINGEN EN RICHTLIJNEN
De hoofddoelstelling van het buisleidingenbeleid kan in beginsel
worden onderschreven. Ook met de uitwerking van deze hoofddoelstellingen en richtlijnen kan in grote lijnen worden ingestemd.
Slechts op een paar punten geven zij aanleiding tot het plaatsen
van enige kanttekeningen.
Richtlijn 5
In richtlijn 5 wordt aangegeven dat buisleidingen en bijbehorende
infrastructuur zo doelmatig mogelijk dient te worden gebruikt.
Hoewel militaire brandstofleidingen geen deel uitmaken van dit
structuurschema verdient het toch aanbeveling dat tegen de achtergrond van deze richtlijn nagegaan wordt wat de mogelijkheden
van civiel medegebruik van militaire leidingen zijn.
Tot het doelmatig gebruik zou ook het benutten van andere bestaande infrastructurele voorzieningen zoals het gebruik van
bestaande leidingentunnels, gerekend moeten worden (conclusie 5).
Richtlijn 13
In richtlijn 13 wordt gesteld dat zo mogelijk buisleidingen
onderling of met andere vormen van infrastructuur gebundeld
dienen te worden. Het onderling bundelen van buisleidingen dient
inderdaad te worden bevorderd. Bundeling met andere vormen van
infrastructuur is in een aantal situaties echter niet gewenst in
verband met de onveiligheid die daardoor vergroot wordt (bijvoorbeeld gasleidingen langs wegen en spoorwegen) en de versterking
van de barrièrewerking die het gevolg daarvan kan zijn en de
beperkingen en kosten die dat oproept bij aanpassing of uitbreiding van bestaande infrastructuur. Zo zijn als gevolg van bundeling van buisleidingen aan wegen in het westen van het land
regelmatig dure verleggingen noodzakelijk bij aanpassing of
uitbreidingen van kruispunten of bij de ontwikkeling van nieuwe
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bouwlokties. In verband hiermee zou de bundeling van buisleidingen aan andere infrastructuur niet als algemeen beleid geformuleerd dienen te worden voor die plaatsen waar moeilijkheden zijn
te verwachten (conclusie 6).
Richtlijn 16 _ - —
In richtlijn 16 wordt gesteld dat bij tracering, aanleg, gebruik
en beheer van buisleidingen (met bijbehorende infrastructuur) het
streven erop gericht is nadelige gevolgen voor onder andere de
waterhuishouding en de drink- en industriewatervoorziening te
voorkomen. In dit verband wordt op bladzijde 69 en 70 van het
structuurschema aangegeven dat buisleidingen voor het vervoer van
andere stoffen dan ruwwater of drinkwater zodanig getraceerd
moeten worden dat bestaande of toekomstige waterwingebieden
worden vermeden. Waar dit niet mogelijk blijkt te zijn zullen
speciale voorzieningen moeten worden getroffen. Opgemerkt hierbij
moet worden dat ook andere dan ruwwater- of drinkwaterleidingen
zonder bezwaar door bestaande of toekomstige waterwingebieden
getraceerd kunnen worden. Te denken valt aan gasleidingen (aardgas, stikstof). De beperking zou derhalve slechts dienen te
gelden voor leidingen die stoffen vervoeren die potentieel bodemverontreinigend zijn (conclusie 7).
Richtlijn 20
In richtlijn 20 wordt gesteld dat bij tracering, aanleg, beheer
en gebruik van buisleidingen het streven erop gericht is ongewenste sitaties met betrekking tot de externe veiligheid te
voorkomen. Opgemerkt moet worden dat in een aantal bestaande
situaties sprake is van een zodanige onveiligheid dat sanering
gewenst is. De richtlijn gaat echter ten onrechte aan dit saneringsaspect voorbij (conclusie 8).
LANDELIJK HOOFDVERBINDINGENNET
In paragraaf 4.3 van de Planologische Kernbeslissing worden de
relaties aangegeven waarvoor ten minste één hoofdverbinding moet
worden gereserveerd. Volgens paragraaf 1.2 behoort het gestelde
in deze paragraaf 4.3 tot de essentiële onderdelen van het structuurschema. Een wijziging hiervan zal in principe de procedure
van de planologische kernbeslissing moeten doorlopen. In feite is
deze paragraaf echter overbodig in de planologische kernbeslissing. Het gaat immers om de in paragraaf 4.4 en in tabel I van de
Planologische Kernbeslissing aangegeven hoofdverbindingen (conclusie 9 ) .
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Buisleidingenstraat
In paragraaf 5.2 wordt een buisleidingenstraat als buisleidingenstrook met een bijzondere status gedefinieerd. Dit is onjuist.
Een buisleidingenstraat heeft een eigen uitvoeringsvorm (kunstwerken). Ook zal in de regel grondverwerving noodzakelijk zijn.
Verder zal een buisleidingenstraat in bestemmingsplannen een
speciale bestemming dienen te krijgen, terwijl voor een buisleidingenstrook ook zogenaamde dubbelbestemming mogelijk zal zijn
(conclusie 10).
Infrastructurele voorzieningen
Volgens paragraaf 5.5 van de planologische kernbeslissing zullen
op twee met name genoemde plaatsen in ons land van rijkswege
infrastructurele voorzieningen ten behoeve van meerdere buisleidingen worden aangelegd, wanneer de noodzaak zich aandient.
Op bladzijden 85 en 86 van het structuurschema wordt naast deze
twee nog een aantal andere mogelijke knelpunten genoemd.
De problemen die zich daar kunnen voordoen worden door de regering te gemakkelijk afgedaan door te stellen dat de bedoelde
knelpunten door een aan de plaatselijke situatie aangepaste
planologische reservering en/of te technische voorzieningen aan
de buisleiding zelf kunnen worden opgelost.
De vraag kan nu gesteld worden of in bedoelde passages het leggen
van nog eens 5 afzonderlijke leidingen zo gemakkelijk kan.
Zeker indien in de toekomst uit onder andere veiligheidsoogpunt
zwaardere eisen worden gesteld, moet dat betwijfeld worden (of er
moeten wel "zeer" zware techische voorzieningen worden getroffen;
dit laatste lijkt voor individuele leidingen financieel onhaalbaar). Indien er zich werkelijk nog zoveel leidingen "aanmelden",
dan lijkt het noodzakelijk om ook in bedoelde passage "straatelementen" op te nemen. De rijksoverheid zou in dat geval moeten
voorfinancieren, zoals ze dat ook van plan is bij de hierboven
genoemde twee plaatsen.
Paragraaf 5.5 van de planologische kernbeslissing zal dan ook
zodanig moeten worden verruimd dat alle op bladzijde 85 en 86 van
het structuurschema genoemde knelpunten onder het daar gestelde
kunnen vallen als de noodzaak zich voordoet (conclusie 11).
BESTUURLIJKE EN PROCEDURELE ASPECTEN
PWC-procedure
Paragraaf 6.2 van de planologische kernbeslissing handelt over de
tervisielegging van plannen voor de aanleg van buisleidingen en
het bieden van inspraakmogelijkheden. In de paragrafen 7.2 en 7.5
van het structuurschema wordt de hierop gerichte procedure in en
rond de Planologische Werkcommissie (PWC) beschreven.
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Sinds 1976 vindt overleg plaats tussen het departement van Economische Zaken en het IPO-RO over deze procedure. Hierbij gaat het
met name over de vraag hoe bezwaarschriften en openbare hoorzittingen in de PWC-procedure kunnen worden verwerkt. In verschillende brieven aan de minister van Economische Zaken is het standpunt over deze zaken van het IPO-RO verwoord.
Daarom wordt in dit commentaar niet meer nader ingegaan op het
invoeren van bezwaarschriften en hoorzittingen in de PWC-procedure.
Wel is tijdens de discussies in het IPO-RO de vraag gerezen of
het functioneren van de PWC niet fundamenteel ter discussie moet
worden gesteld. Besloten werd dit in het kader van dit structuurschema te doen.
De werkzaamheden van de PWC richten zich op de planologische
inpassing van buisleidingtrace's en boorlokaties. Het ligt daarom
voor de hand een en ander in te passen in het kader van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening.
In de huidige PWC-procedure spelen de provincies reeds een belangrijke rol. Zij plegen het overleg met diverse rijksdiensten,
de NS, lokale groeperingen e.d. (zie bladzijde 110 van het Structuurschema Buisleidingen). Het zou daarom een juiste zaak zijn
Gedeputeerde Staten, gehoord de Provinciale Planologische Commissie - het wettelijk voorgeschreven planologische overlegorgaan in
elke provincie - de bevoegdheid te geven over de tracékeuze te
beslissen. Dit zou ook goed passen in de gedachten over decentralisatie van bestuur. Door Gedeputeerde Staten deze rol te geven
wordt de relatie tussen de sector- en facetlijn, waarover in
paragraaf 7.7 van het structuurschema wordt gesproken, ook beter
gewaarborgd. In dit verband wordt erop gewezen dat volgens recente Kroonuitspraken de aanleg van belangrijke buisleidingen dient
te worden geregeld in bestemmingsplannen, die volgens de Wet op
de Ruimtelijke Ordening door Gedeputeerde Staten moeten worden
goedgekeurd. Over de uitwerking van deze gedachte zal het IPO-RO
gaarne verder overleg willen plegen met de rijksoverheid. Daarbij
zou ook de positie van met de PWC vergelijkbare commissies als de
Commissie Elektriciteitswerken betrokken kunnen worden (conclusie
12).
Verlenging PKB
In paragraaf 6.3 van de Planologische Kernbeslissing wordt over
een eventuele verlenging van de geldigheidsduur van de Planologische Kernbeslissing gesproken. Volgens het IPO-RO zal ook bij
verlenging overleg met de provincie moeten worden gevoerd (conclusie 13).

Rechtstreekse aanwijzingsbevoegdheid minister Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening
Op bladzijde 113 van het structuurschema wordt over de beoogde
rechtstreekse aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ten aanzien van de inhoud van
structuur- en bestemmingsplannen gesproken.
Het IPO-RO heeft reeds meermalen in verband met de voorgenomen
wijzigingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bezwaren geuit
tegen deze rechtstreekse aanwijzingsbevoegdheid van de minister.
Laatstelijk gebeurde dit in het commentaar van 30 november 1981
op het gewijzigde ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Dit commentaar is bij brief van 10 december
1981 door de voorzitter van het IPO-RO aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening toegezonden (conclusie 14).
Buisleidingenzone in bestemmingsplannen
In het rapport van de Interprovinciale Werkgroep Bundeling Leidingen (zie hoofdstuk 1 van dit commentaar) wordt onderscheid
gemaakt in leidingstroken en leidingstraten. Het Structuurschema
Buisleidingen noemt als derde mogelijkheid de leidingenzone die
aanzienlijk breder ("tot enige kilometers") kan zijn. In de
streekplannen zijn op grond van het genoemde rapport veelal
leidingstroken aangegeven. Voor de verstedelijkte gebieden en ter
plaatse van de aanlandingspunten en de grensoverschrijdingspunten
wordt in het Structuurschema Buisleidingen gekozen voor de leidingenstrook. Voor gebieden categorie C uit de nota landelijke
gebieden (afwisselend landbouw, natuur en andere functies in
kleinere ruimtelijke eenheden) wordt in het Structuurschema
Buisleidingen aan de leidingenzone de voorkeur gegeven. Voor de
resterende gebieden wordt in het Structuurschema Buisleidingen
geen voorkeur uitgesproken.
Volgens het Structuurschema Buisleidingen behoeft een leidingenzone niet in de bestemmingsplannen te worden opgenomen. Het
"leggen van het aantal toekomstige buisleidingen waarvoor de
buisleidingenzone is bedoeld binnen de in het streekplan aangegeven zone" mag echter niet onmogelijk worden gemaakt. Elders in
het Structuurschema Buisleidingen wordt voor de toekomst een
getal van vijf leidingen aangehouden. Naar de mening van het
IPO-RO is het een onjuiste zaak dat buisleidingenzones in tegenstelling tot buisleidingenstroken niet in bestemmingsplannen
worden geregeld. Misschien zou artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening uitkomst kunnen bieden. Burgemeester en Wethouders zouden dan voor het gebied van de buisleidingenzone de
bevoegdheid kunnen krijgen het bestemmingsplan te wijzigen zodra
zich een geval van aanleg van een buisleiding voordoet. Door een
dergelijke regeling in het bestemmingsplan zou ook het openhouden
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van voldoende ruimte voor het aanleggen van buisleidingen binnen
een zone beter gewaarborgd kunnen worden (conclusie 15).
DIVERSEN
Inbreng gemeenten
Op bladzijde 118 van het structuurschema komt de volgende zin
yoor: "Voor de gemeenten bestaat de gelegenheid om hun mening te
laten doorklinken in die van de provincie tijdens het bestuurlijk
overleg.".
Hieruit mag niet worden afgeleid dat de provincies bij het opstellen van hun commentaren op dit structuurschema met alle
betrokken gemeenten overleg plegen. De procedure rond het structuurschema biedt hiervoor niet voldoende ruimte. Wel is het zo
dat de provincies zich in hun commentaren op hun streekplannen
voor zover aanwezig, baseren. Bij het opstellen van de streekplannen heeft uitvoerig overleg met de gemeentebesturen plaatsgevonden. In die zin klinkt het gemeentelijke geluid ook in de
provinciale commentaren door (conclusie 16).
Veiligheidsafstanden
In

.,h.etu Structuurschema Buisleidingen ontbreken de aan te houden
veiligheidsafstanden tussen hoofdtransportleidingen enerzijds en
woonbebouwing, bedrijfsgebouwen, wegen en dergelijke anderzijds
v 1*1structuurschema aangekondigde studie over dit onderwerp
van het TNO zal moeten worden afgewacht
Het bepalen van de veiligheidsafstanden heeft met name in de
bebouwde gebieden belangrijke ruimtelijke consequenties. Deze
consequenties zijn zo essentieel dat over het totale structuurschema eigenlijk pas een eindbeslissing kan worden genomen als
over de veiligheidsaspecten meer duidelijkheid bestaat (conclusie
CONCLUSIES
Conclusies uit hoofdstuk 1, "Inleiding"
1

Met betrekking tot het militaire brandstofleidingennet en
met betrekking tot de watertransportleidingen is op onvoldoende wijze beleid geformuleerd.
Voorgesteld wordt om in de regeringsbeslissing ten aanzien
van het Structuurschema Buisleidingen alsnog militaire
brandstoffenleidingen en grote watertransportleidingen als
hoofdtransportleidingen te behandelen en de doelstellingen
en richtlijnen daarop van toepassing te verklaren zodat er
een eenduidig beleid komt met betrekking tot alle buisleidingen in Nederland.

- 11 -

2

3

4

Onderdelen van het landelijke buisleidingennet doorsnijden
bestaande of toekomstige waterwingebieden. Een nadere afstemming op dit punt tussen het Structuurschema Buisleidingen en het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening is daarom noodzakelijk.
Het structuurschema is te summier in de kwantitatieve onderbouwing. Dit betreft met name het mogelijk moeten zijn van
vijf hoofdtransportleidingen per hoofdverbinding en de
aangegeven breedte - 50 tot 200 m - voor een leidingstrook.
Ten aanzien van de relatie tussen structuurschema's en
streekplannen wordt verwezen naar de commentaren van het
IPO-RO op eerder verschenen structuurschema's en structuurschetsen.

Conclusies uit hoofdstuk 2, "Doelstellingen en Richtlijnen"
5
6

7

8

Bij richtlijn 5 zal ook het medegebruik van militaire brandstofleidingen en andere infrastructurele voorzieningen
moeten worden betrokken.
Bundeling van buisleidingen aan andere infrastructuur (richtlijn 13) dient niet als algemeen beleid te worden geformuleerd voor die plaatsen waar moeilijkheden zijn te verwachten.
Bij richtlijn 16 moet worden opgemerkt dat ook ander dan
ruwwater- of drinkwaterleidingen - gedacht kan worden aan
gasleidingen voor aardgas en stikstof - zonder bezwaar door
bestaande of toekomstige waterwingebieden kunnen worden getraceerd.
Richtlijn 20 gaat ten onrechte voorbij aan sanering van
bestaande ongewenste situaties met betrekking tot de externe
veiligheid.

Conclusies uit hoofdstuk 3, "Landelijk Hoofdverbindingennet"
9
10
11

Paragraaf 4.3 van de Planologische Kernbeslissing waarin de
verschillende relaties worden aangegeven is in feite overbodig.
Buisleidingenstraat dient apart te worden behandeld en niet
als een bijzondere vorm van het begrip buisleidingenstrook
te worden gezien.
De mogelijkheid van voorfinanciering door de rijksoverheid
van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van meerdere
buisleidingen moet ruimer zijn dan de in paragraaf 5.5 van
de Planologische Kernbeslissing genoemde twee plaatsen.

12

Conc

I u s i e uif u

U l t ho

°fdstuk

4 ...

f

een

^/36d

eind-

