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Geachte

Bij brief van 1 oktober 2018 heeft bij mijn
ministerie een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet

openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Dit verzoek heeft betrekking op de
documenten die onder mijn ministerie berusten over de bestuurlijke

aangelegenheid van de Structuurvisie Buisleidingen in zijn algemeenheid en over
het indicatieve trace Laarbeek-Echt Susteren in het bijzonder. In de
mailcorrespondentie van 21, 25 en 26 november 2018 tussen en mijn

ministerie is afgesproken dat het verzoek betrekking heeft op documenten die

zien op de afwegingen ten aanzien van het trace van Laarbeek-Echt Susteren,
inciusief de ingebrachte zienswijzen, in zowei de periode van het opsteiien van de
Structuurvisie Buisleidingen als in de periode daarna tot de datum van uw Wob

verzoek.

Bij brief van 3 oktober 2018 is de ontvangst van het verzoek bevestigd. Bij brief
van 30 oktober 2018 is de termijn om op dit verzoek te beslissen met vier weken

veriengd. Met brief van 28 november 2018 aan is gemeld dat
zienswijzen zijn gevraagd aan derden omdat het Wob-verzoek betrekking heeft op
documenten die van hen afkomstig zijn of op hen betrekking hebben. De termijn

om over dit Wob-verzoek te beslissen is hiermee opgeschort tot 18 december. In

de brief van 24 december 2018 is aangegeven dat voor half januari op uw Wob-
verzoek zai worden beslist. De zorgvuldige beoordeling van de (gedeeltelijk-)

openbaar te maken stukken vergde echter nog extra tijd.

Op 24 februari jl. heeft op aan u de volmacht
gegeven om het Wob-verzoek over te nemen. Op 27 februari jl. ontving ik uw
ingebrekestelling, met dagtekening 26 februari 2018, wegens de overschrijding

van de wettelijke termijnen.

Met betrekking tot dit Wob-verzoek bericht ik u als volgt.
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Wettelijk kader

Het verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-
artikelen verwijs ik u naar bijiage 1.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw verzoek zijn 64 documenten aangetroffen die nog niet reeds
openbaar zijn en die geheel of gedeeltelijk vallen onder de reikwijdte van uw
Wob-verzoek. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarisiijst die deel
uitmaakt van dit besluit. U treft de inventarisiijst aan in bijiage 2 bij dit besluit. In
dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende volgnummers uit de
inventarisiijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten. Cm u ten dienste
te zijn heb ik de reeds openbare stukken die binnen de reikwijdte van uw Wob-
verzoek vallen, gerangschikt in een tabel met daarbij de links naar de sites waar
deze documenten zijn in te zien. Deze lijst is opgenomen in bijiage 3.

Zienswijzen

De derden-beianghebbenden bij de openbaarmaking van de informatie zijn in de
gelegenheid gesteld hierop hun zienswijze te geven. Deze zienswijzen heb ik
meegenomen in mijn beslissing.

Besluit

Ik heb besloten uw verzoek gedeeltelijk te honoreren, te weten met uitzondering
van de in de documenten opgenomen

persoonsgegevens;

bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
informatie die kan leiden tot onevenredige bevoordeiing of benadeling van

bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen
dan wel van derden;

Informatie ten behoeve van intern beraad die persoonlijke
beleidsopvattingen bevat.

(DeeisI openbaar

Ik heb besloten de documenten met de nummers 35, 43, 48, 53, 55, 57 en 64
volledig openbaar te maken.
Ik heb besloten de documenten met de nummers 1-17, 19-21, 24-34, 36-42, 44-
47, 49-52, 54, 58-60, 62 en 63, deels openbaar te maken.

Niet openbaar

De documenten met nummers 18, 22, 23, 56 en 61 maak ik niet openbaar.

Voor de motivering verwijs ik u naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.
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Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van
de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek,
moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht
vindt de onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande
belangenafwegingen dan ook plaats.

Bedrijfs- en fabricage gegevens (artikel 10, lid 1 sub c Wob)
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de
financiele bedrijfsvoering en financiele stromen betreffen, worden eveneens als
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt.

In de documenten met nummers 31, 32, 33 en 51, zijn bedrijfs- en
fabricagegegevens opgenomen. Het betreft financiele gegevens die bedrijven
middels een offerte vertrouwelijk aan de toenmalige opdrachtgever en bevoegd
gezag van de structuurvisie Buisleidingen hebben medegedeeld. Uit deze
gegevens kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid met betrekking tot de
technische bedrijfsvoering, het productieproces en de afzet van producten.
Concurrenten kunnen namelijk inspelen op de prijzen van deze bedrijven.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 10, lid 2 sub e Wob)
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geeerbledigd

In de documenten met nummers, 1-12, 14-17, 19-21, 24-26, 28, 29, 31-34, 37-
42, 44-47, 49-52, 54, 58-60, 62 en 63, komen persoonsgegevens voor. Hoewel
derden, ambtenaren en andere bij de besluitvorming betrokken personen in hun
beroepshalve functioneren als zodanig niet ten voile een beroep kunnen doen op
de persoonlijke levenssfeer, geldt dit volgens vaste rechtspraak wel voor
gegevens als namen, telefoonnummers (werk en prive), e-mailadressen en
handtekeningen en parafen. Naar persoon herleidbare gegevens, zoals
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bijvoorbeeld specifiek kaartmateriaal waaruit een adres van die persoon te
herleiden Is in de documenten 3, 6 en 17, zijn ook persoonsgegevens. Het belang
van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar
maken van dergelijke informatie verzetten. Van openbaarmaking van deze
informatie wordt in beginsel afgezien indien het personen betreft, die niet uit
hoofde van hun functie in de openbaarheid treden.

Bij de informatie die in de documenten in dit geval in het geding zijn, weegt naar
mijn oordeel de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen zwaarder
dan het algemene, publieke belang van openbaarheid van deze
persoonsinformatie. Een uitzondering geldt voor namen van ambtenaren in
besluiten die zij krachtens mandaat hebben ondertekend, omdat volgens de
jurisprudentie deze ambtenaren in beginsel hebben te aanvaarden dat met deze
bevoegdheid hun namen naar buiten komen.

Ten overvloede merk ik op dat deze handelwijze in lijn is met de huidige
jurisprudentie. Ik verwijs naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State van 18 juli 2007 (UN: BA9807), van 19 december 2012
(UN: BY6746) en van 12 juni 2013 (zaaknr. 201112236/1/A3).
In de documenten, 1-12, 14-17, 19-21, 24-26, 28, 29, 31-34, 37-42, 44-47, 49-
52, 54, 58-60, 62 en 63, die geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt,
zijn daarom de persoonsgegevens verwijderd om de hiervoor aangegeven
redenen.

Voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, lid 2 sub g
Wob)
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

In de documenten met de nummers 31-33 en 51 wordt informatie weggelaten op
grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wob. Het betreft
offertes die bedrijven hebben opgesteld op verzoek van het betrokken
departement voor het opstellen van stukken of analyses en studies om tot een
beleidsadvies te kunnen komen. Openbaarmaking van de gevraagde informatie
biedt inzage in de specifieke aanpak van het vraagstuk door het betrokken bedrijf.
Dat zou het betrokken bedrijf onevenredig benadelen dan wel concurrenten,
leveranciers of afnemers onevenredig bevoordeien. Bedrijven moeten erop
kunnen vertrouwen dat bedrijfsvertrouwelijke of anderszins concurrentiegevoelige
informatie vertrouwelijk blijft. Het belang bij het voorkomen van onevenredig
nadeel weeg ik hier zwaarder dan het algemene belang van openbaarmaking.

Persoonlijke beleldsopvatting In stukken voor Intern beraad (art. 11, lid 1 Wob)
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Bij milieu-informatie wordt het belang van de bescherming
van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van
openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm.
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip "documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad" onder meer moeten worden begrepen: nota's van

ambtenaren en bun politieke en ambtelijk leidlnggevenden, correspondentle
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen minlsteries onderling,

concepten van stukken, agenda's, notulen, samenvattlngen en conclusies van
Interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling cm ze als stukken voor intern beraad

beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redeiijkerwijs

kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beieidsvorming en -
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alie openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.
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De documenten met nummers 1, 15, 16, 27-30, 36, 56 en 60, zijn opgesteld ten
behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik

verstrek daarover geen informatie. Document 56 bevat uitsluitend persoonlijke
beleidsopvattingen, dit document maak ik daarom geheel niet openbaar. Voor
zover er ook feitelijke informatie in het document staat, is die informatie zodanig
verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan
worden gezien.

Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering

indien de standpunten van ambtenaren zeifstandig worden betrokken in de
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanieiding om met toepassing van artikel
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm, informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.

De documenten 18, 22, 23 en 61 betreffen concepten van stukken (waaronder de
(ontwerp-)structuurvisie), waarvan het definitieve stuk openbaar is en
beschikbaar is via de link in de lijst met openbare stukken (bijiage 3). Ik heb

daarom besioten deze documenten in zijn geheel te weigeren.
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Wijze van openbaarmaking

Dit Wob-besluit wordt enkele werkdagen na toezending gepubliceerd op de

website www.riiksoverheid.nl.

Ik vertrouw erop u hiermee voidoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

//' ^

drs; M.R Schurink

Secretaris-generaal

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken

bij de minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties, Directoraat Generaai Bestuur, Ruimte en Wonen,

Directie Ruimteiijke Ordening, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift meet zijn ondertekend,

voorzien zijn van een datum aismede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de

gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogeiijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is

gericht.
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BI3LAGE 1

Relevante artikelen van de Wob ten aanzien van uw Wob-verzoek

Artikel 10

•  1 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege
voor zover dit:

o  a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
o  b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
o  c. bedhjfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuuriijke

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld;

o  d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en
87 van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer maakt.

•  2 Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
volgende belangen:

o  a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met
Internationale organisaties;

o  b. de economische of financiele belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d
bedoelde bestuursorganen;

o  c. de opsporing en vervoiging van strafbare feiten;
o  d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
o  e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
o  f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis

te kunnen nemen van de informatie;
o  g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling

van bij de aangelegenheid betrokken natuuriijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

•  3 Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

•  4 Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder
e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing
voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in
het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c,
het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover
het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde
belang.

•  5 Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een
vertrouwelijk karakter.
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•  6 Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het
verstrekken van milieu-informatie.

•  7 Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft
eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen
de volgende belangen:

o  a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie
betrekking heeft;

o  b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

•  8 Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij
het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie
in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies
in het milieu.

Artikel 11

•  1 In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.

•  2 Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft
geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de
informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

•  3 Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd
samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over
de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden,
indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het
rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de
aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.

•  4 In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang
van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen
tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke
beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare
vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
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BDLAGE 2

Inventarislijst
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Num

mer

Titel van het document Openbaar-
heid met

toepassing
van art

Wob

1 Verslag Interdepartementale werkgroep buisleidingen 07.07.2009 10.2e en

11.1

2 Presentatie Ruimte voor pijpleidingen - Haven en Industriecomplex Rotterdam 10.2e

3 Zienswijzen 1 tm 41 2013 buisleidingtrace Laarbeek-Echt Susteren 2012. 10.2e

4 Verslag 15 September 2009 - Interdepartementale werkgroep Buisleidingen 10.2e

5 Mall - 20170209 Buisleidingen Zuid-Helmond 10.2e

6 Brief - 20170406 - Zienswijze met betrekking tot buisleidingentrace 10.2e

7 Mail - 20170406 - Werkbezoek Mierlo 10.2e

8 20170410 Brief - Kopie schrijven aanvullende gegevens mbt buisleidingen 10.2e

9 Mail - Indicatief trace Laarbeek - Echt - Susteren 12 juni 2017 10.2e

10 Brief - 20170725 Actualisatie Milieueffectrapport Structuurvisie Buisleidingen 10.2e

11 Mail - Indicatief trace Laarbeek - Echt 0 Susteren 06 September 2017 10.2e

12 Brief 10052017 - Indicatief trace Laarbeek-Echt-Susteren 10.2e

13 Notitie MT 27 aug 2012 Structuurvisie buisleidingen Alleen

gelakt op
grond van
buiten de

reikwijdte

14 Mail - 20170510 - R206969569 10.2e

15 Aanvullende nota van antwoord SV Buisleidingen concept 20160422 10.2e en

11.1

16 Aanvulling Structuurvisie Buisleidingen concept 2016 (W-i-B) 10.2e en

11.1

17 Brief - 20171014 - Afschrift Zienswijze m.b.t. buisleidingtrace 10.2e

18 Staatscourant - 20121114 - Bekendmaking vaststelling Structuurvisie
Buisleidingen

NIet

openbaar
betreft een

concept

19 Mail - 08.55 - 20180212 en brief20180207 Inzake structuurvisie buisleidingen
2012 - 2015 traiect Laarbeek-Echt-Susteren

10.2e

20 Brief 26062012 - Aanpassing Leindingenstrook Br-Lb 10.2e

21 Brief 08012013 - Aan gemeenten trace Laarbeek - Echt-Susteren 10.2e

22 Concept- Structuurvisie Buisleidingen Rljk versle ICM 110420 Niet

openbaar
betreft een

concept

23 Concept structuurvisie versie 9 September 2009 Niet

openbaar.
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betreft een

concept

24 Mail - gemeente Helmond verzoek reactie met betrekking tot Structuurvisie
Bulsleidingen, planning voor het ter inzage leggen van de vaststelling van de
indicatieve traces.MSG

10.2e

25 Mall 20120525 8:45 Variant west 2 Helmond U201201943 10.2e

26 Mall - 20120503 - 09.56.05 - Gemeente Laarbeek 10.2e

27 Notltle conceptadvles structuurvisie bulsleidingen 25022017 11.1

28 Nota 21052012 Structuurvisie bulsleidingen 10.2e en

11.1

29 Nota - 20092012 - Aanbleding Structuurvisie Bulsleidingen aan MInlsterraad 10.2e en

11.1

30 Notltle Afronding GIS-werk Structuurvisie bulsleidingen 11.1

31 Offerte Actuallsatle PlanMER SV Bulsleidingen Arcadls juni 2017 10.1c

10.2e en

10.2q

32 Offerte - Aanbleding Mllleustudle Laarbeek-Echt-Susteren 10.1c

10.2e en

10.2q

33 Offerte Afronding Mllleustudle Laarbeek-EchO-tSusteren 10.1c,
10.2e en

10.2g

34 Mall - 20182803 en brief 20182703 - MC Structuurvisie bulsleidingen traject
Laarbeek-Echt-Susteren

10.2e

35 Planning actlvltelten afronding vislekaart jull-aug 2012 openbaar

36 Procedure en planning wljzlging SVB (L-E-S) 2017 11.1

37 Mall - 20170210 en 20171206 - RE 206969569 10.2e

38 Mall - 20120502 - 09.15.19 - Bulsleldlngenstrook Laarbeek - Echt-Susteren 10.2e

39 Mall - 20120502 - 14.25.05 - Bulsleldlngenstrook Laarbeek - Echt-Susteren 10.2e

40 Mall 20120509 - 11.47.47 - Conclusles en afspraken overleg Bulsleldlngenstrook
Laarbeek - Echt-Susteren 18 aprll 2012

10.2e

41 Mall 20120511 - 09.07.41 Conclusles en afspraken overleg Bulsleldlngenstrook
Laarbeek - Echt-Susteren 18 aprll 2012

10.2e

42 Brief - 20181004 - Reactie brief Structuurvisie Bulsleidingen 10.2e

43 Kaart - SItuatle Laarbeek cf Gasunle openbaar

44 Presentatie - 23112018 Structuurvisie Bulsleidingen - Knelpunten 23 junI 2014 10.2e

45 Presentatie - 20120309 - Structuurvisie Bulsleidingen - WenBreed 10.2e

46 Verslag klankbordgroep Planmer Structuurvisie bulsleidingen 20090511 10.2e

47 Brief - 2011202 - Onderzoek bulsleldlngenstrook Inzake ontwerp structuurvisie
bulsleidingen en mllleueffectrapportage

10.2e

48 VIsle - Bulsleidingen als transportmodalltelt, een rulmtelljk-economlsche visle
(ambtellike discusslenota, februarl 2008)

openbaar

49 Voortgangsbericht Bulsleidingen - jaargang 4, nr. 2 december 2009 10.2e
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50 Brief 270320189 - Actualisatie MER Structuurvlsie Bulsleldingen 10.2e

51 Offerte 30092016 - Aanbieding aanvulling Structuurvlsie Buisleidingen 2012 -
2035

10.1c

10.2e en

10.2q

52 Brief - 20132101 - Zienswijze beheermaatschappij Gulbergen op alternatief
traject ihkv Strv.

10.2e

53 Zienswijze SRE Milieudienst, Structuuvsisie Buisleidingen, 11 juli 2011 openbaar

54 Inbreng gemeenten buisleidingenstrook Laarbeek Echt Susteren 10.2e

55 MER Knelpuntanalyse buisleidingenstrook Laarbeek - Echt-Susteren openbaar

56 Notitie aanleiding in onderzoek nemen strook Laarbeek - Echt-Susteren Niet

openbaar
op grond
van 11.1.

57 Notitie 20112408 - Overleg Laarbeek-Echt-Susteren openbaar

58 Verslag overleg leidlngstrook Laarbeek Echt Susteren 10.2e

59 Verslag leidingenstrook Laarbeek Echt Susteren 10.2e

60 20120210 - Adviesnota Structuurvlsie buisleidingen 10.2e en

11.1

61 Concept structuurvlsie buisleidingen IVIM-Versie 31-08-2012 Niet

openbaar
o.g.v. art.

11.1,
betreft een

concept

62 180622 - Memo Structuurvlsie Buisleidingen - Reactie op Milieustudie Arcadis 10.2e

63 180622 - Juridische vragen buisleidingen - traject Laarbeek-Echt-Susteren 10.2e

64 08-08-18 Beantwoording juridische vragen buisleidingen traject Laarbeek-Echt-
Susteren

openbaar
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2019-0000086731

Nr Document datum Link

Notitie reikwijdte detailnlveau MER

SV Buisleidingen
16-09-2009 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/D22/

D2299/2299-002notrw.Ddf
Raakvlakkennotitie ten behoeve

van het MER

structuurvisie buisleidingen

28-12-2010 httos://www, riiksoverheid.nl/documenten/ka

merstukken/2012/10/29/structuurvisie-

buisleidingen

Structuurvisie Buisleidingen

Inschatting

Groepsrisico

19-03-2010 Zie link bij nr 2

Structuurvisie buisleidingen -

aanvullend

onderzoek externe veiligheid

07-02-2011 Zie link bij nr 2

Advies Commissie Mer op de Mer

2011

17-11-2011 https://www.commisslemer.nl/docs/mer/D22/

D2299/a2299ts.Ddf
Overzicht EHS-gebieden

structuurvisie

buisleidingen (2012)

01-05-2012 Zie link bij nr 2

EHS-kaarten per provincie (2012) 29-10-2012 Zie link bij nr 2

Passende beoordeling

structuurvisie

buisleidingen (2012)

01-05-2012 Zie link bij nr 2

Milieueffectrapport structuurvisie

buisleidingen (2012)
20-07-2012 Zie link bij nr 2

10 Nota van antwoord naar aanleiding

van

zienswijzen op de ontwerp-

structuurvisie

Buisleidingen (2012)

Zie link bij nr 2

11 Milieustudie Structuurvisie

Buisleidingen Traject Laarbeek

Echt Susteren

18-12-2015 https://www.qooale.com/url?sa=t&rct=i&a =

&esrc=5&source=web&cd=l&cad=r1a&uact=

8&ved=2ahUKEwiSwY6AaanfAhUCbVAKHViZB

wOFiAAeaOIARAC&url = httDS%3A%2F%2Fw

ww.riiksoverheid.nl%2Fbinaries%2Friiksover

heid%2Fdocumenten%2Fwob-

verzoeken%2F2017%2Fll%2F23%2Fbesluit-

OD-wob-verzoek-buisleldinoentrace-

helmond%2FBesluit%2BoD%2BWob-

verzoek%2BInformatie%2Bbuisleidinaentrac

%25C3%25A9%2BHelmond.Ddf&uso=AOvVa

w3xdBOSYdcT87iXOHYLv2-i

12 Milieustudie Aanvulling

Structuurvisie Buisleidingen

13 april

2018

https://www.aooale.com/url?sa=t&rct=i&Q=

&esrc=s&source=web&cd=2&cad=r1a&uact=

8&ved=2ahUKEwiKruGFranfAhVPaaOKHd4-
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?niq-nnnnnRfi7-^i

BBUOFiABeqOIARAC&url = httDS%3A%2F%2F

www.riiksoverheid.nl%2Fbinaries%2Friiksove

rheid°/o2Fdocumenten%2Fwob-

verzoeken%2F2018%2F06%2F27%2Fbesluit-

wob-verzoek-over-mer-actualisaties-welke-

verband-houdt-met-de-structuurvisie-

buisleidinqen-5vb%2FBesluit%2BWob-

verzoek%2Binzake%2BMER%2Bactualisatie

%2Bwelke%2Bverband%2Bhoudt%2Bmet%2

Bde%2BStructuurvisie%2BBuisleidinaen%2B

%2528SVB%2529.pdf&usq=AOvVaw3AADDX

hK569vC978l3huRq

13 SV buisleidingen Indicatie
actualisatie

12-06-2017 Zie link bij nr 11

14 Indicatief Buisleldingentrace
omgeving Kaidersedijk Flelmond
Bijiagen: rulmte voor alternatief

trace3.pdf

26-04-2017 Zie link bij nr 11

15 Memo Actualisatie Structuurvisie

Buisieidingen - second opinion

Quickscan externe veiligheid

19-03-2018 Zie link bij nr 11

16 Eindrapport buisleidingtransport
NL

21-05-2007 httPs://www.aooale.com/url?sa=t&rct=i&a=

&esrc=s&source=web&cd=l&ved=2ahUKEwi

v4xoifAhXMLVAKHRXLAqsOFiAAeqOICRAC&ur

l = httP5%3A%2F%2Fwww.riiksoverheid.nl%2

Fbinaries%2Friiksoverheid%2Fdocumenten%

2Frapporten%2F2007%2F05%2F21%2Fprc-

rapport%2Fprc-

rapport.pdf&usq=AOvVawOSpEssPZeSpWAbO

NGAEO I

17 Visie Toekomst buisleidingen VNO

NCW

01-09-2009 httPs://www.qooqle.com/url?sa=t&rct=i&o =

&esrc=s&source=web&cd = l&cad = ria&uact=

8&ved=2ahUKEwiYq9Dw-

6bfAhWNKIAKHbauBIUOF1AAeqOIChAC&url=h

ttps%3A%2F%2Fwww.ri1ksoverheid.nl%2Fbi

naries%2Friiksoverheid%2Fdocumenten%2F

beleidsnota-

s°/o2F2009%2F07%2F01%2Fvisie-vno-ncw-

op-buisleidinqen-voor-de-industrie-in-

2030%2Fvisie-vno-ncw-toekomst-

buisleidinqen.pdf&usq=AOv\/aw2ziXm69RhP

WWZcNkd6-VeZ

18 Negende voortgangsrapportage

inzake het externe

veiligheidsbeleid

07-12-2009 https://www.tweedekamer.nl/downloads/doc

ument?id=47bf2e29-bf(7-473f-b9e0-

777530766f37&title=Neqende%20voortoanqs
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raDDortaae%20inzake%20het%20externeveil

iaheidsbeleid.odf

19 Beantwoording van de

Kamervragen over de

Structuurvisie Buisleidingen

23-11-2012 httos://www. omaevinasweb.nl/nieuws/beant

woordina-van-de-kamervraaen-over-de-

structuurvisie-buis

20 Brief en Onderzoek Quick wins

verleggen vervoer gevaarlijke

stoffen van spoor naar

buisleidingen en binnenvaart

11-03-2014 httos://www.aooale.com/url?sa=t&rct=i&a =

&esrc=s&source=web&cd=2&cad=ria&uact=

8&ved=2ahUKEwiKisiE66nfAhWIfFAKHfKdCbA

OF1ABeaOIChAB&url = httDS%3A%2F%2Fwww

.tweedekamer.nl%2Fkamerstukken%2Fbrieve

n reaerina%2Fdetail%3Fid%3D2014Z04483

%26did%3D2014D08843&usa=AOvVawltBoo

ardO-L5wvi4i6G10G

.21 MIRT onderzoek

Goederenvervoercorridor Zuid

2017 httos ://www.IeerDlatformmirt.nl/kennis+kund

e+en+insoiratie+2/oroaramma-

aanoak/1017269.asox?t=Goederenvervoerco

rridors%3A-t-MIRT-

onderzoek+en+oroarammaolan

22 Buisleidingen in Transitie Enprodes 17-01-2017 httos ://www.aooale.nl/url?sa=t&rct=i&a=&e

src=s&source=web&cd = l&ved=2ahUKEwi5lo

aVm6zfAhWCalAKHcHRCk40FiAAea0IBxAC&u

rl=httos%3A%2F%2Ftoocorridors.mett.nl%2

Fbibliotheek2%2Fdocumenten%2Bbibliotheek

%2Fhandlerdownloadfiles.ashx%3Fidnv%3Dl

073970&usa=AOvVaw3Je9kTPZwdiwu9Wm R

ORfi

23 AT Osborne Onderzoek

Buisleidingen

03-09-2018 httos://www. riiksoverheid.nl/documenten/ra

ooorten/2018/09/03/buisleidinaen-in-

nederland-een-marktverkennina

24 Kennisgeving buisleidingenstrook

Laarbeek-Echt-Susteren

08-01-2013 httos ://www.aooale.com/url?sa=t&rct=i&a =

&esrc=s&source=web&cd=l&cad=ria&uact=

8&ved=2ahUKEwi4nt2taanfAhXMJVAKHWVAc

IOFi/\AeaOICRAB&url = httDS%3A%2F%2Fzoe

k.officielebekendmakinaen.nl%2Fstcrt-2013-

502.html&usa=AOv\/aw24XeFIX88hD9N23u4h

CCzV

25 20120507 Verslag buisleidingen

Helmond.PDF

07-05-2012 httos ://www.aooale.com/url?sa=t&rct=1&a =

&esrc=s&source=web&cd = l&cad=ria&uact=

8&ved=2ahUKEwiSwY6AaanfAhUCbVAKHV1ZB

wOFiAAeaOIARAC&url = httDS%3A%2F%2Fw

ww.riiksoverheid.nl%2Fbinaries%2Friiksover

heid%2Fdocumenten%2Fwob-

verzoeken%2F2017%2Fll%2F23%2Fbesluit-

oo-wob-verzoek-buisleidinaentrace-

helmond%2FBesluit%2BoD%2BWob-

verzoek%2BInformatie%2Bbuisleidinaentrac

%25C3%25A9%2BHelmond.odf&usa=AOv\/a
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