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Inleiding 

In deze notitie geeft VNO-NCW haar visie op de gewenste ruimtelijke reserveringen door de 

overheid voor buisleidingen. We doen dat op basis van een in overleg met de industrie 

vastgestelde verwachting omtrent de behoefte van buisleidingen als transportmiddel voor 

vloeistoffen en gassen in de industrie tot het jaar 2030. Deze visie dient als inbreng voor de 

Structuurvisie Buisleidingen van het ministerie van VROM. Deze notitie gaat niet over 

aardgastransport en waterleidingen. De Gasunie heeft haar visie op gasleidingen reeds in 

december 2008 ingebracht.  

 

Doel van de Structuurvisie 

Het kabinet wil met de Structuurvisie Buisleidingen ruimte voor buisleidingen in Nederland 

reserveren die van nationaal en internationaal belang zijn.  Het ministerie van VROM is eerst 

verantwoordelijk. VROM gaat in de concept-structuurvisie uit van een beperkt aantal te 

reserveren leidingenstroken (zie kaart 1). De definitieve keuze moeten nog worden gemaakt. 

De bedoeling is dat het Rijk de hoofdverbindingen aanwijst (hoofdstransportnet) en 

voorwaarden stelt aan de leidingstroken. De aanwijzing zal getrapt gebeuren. Beleidsmatige 

aspecten rondom buisleidingen worden vastgelegd in de Structuurvisie met daarin opgenomen 

hoe het beleid te realiseren. VROM wil de daadwerkelijke realisatie middels de AMvB 

Ruimte laten gebeuren waarin gemeenten opdracht krijgen binnen een bepaalde periode e.e.a. 

conform de structuurvisie vast te leggen in hun bestemmingsplannen. Eerst dan is reservering 

van gronden voor buisleidingen juridisch verankerd.   

 

Visie VNO-NCW op leidingentransport in Nederland 

Buisleidingen worden algemeen gezien als 5e transportmodaliteit naast transport via weg, 

spoor, water en lucht. Vervoer via buisleidingen is ideaal uit oogpunt van minimalisering van 

hinder en milieubelasting, uitgaande van voldoende veiligheidswaarborgen. Waar het 

economisch efficiënt is moet het dus de mogelijkheid worden geboden.  

De Nederlandse petrochemische industrie (de clusters Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen, 

Limburg en Eemshaven/Delfzijl) is hoofdgebruiker; zij vormt samen met de clusters in 

Nordrhein Westfalen en Antwerpen het hart van de Europese petrochemische industrie (zie 

kaart 3, 4 en 5). Rotterdam vormt daarin weer het centrum van de olieverwerkende en 

chemische industrie. Een visie op buisleidingentransport moet daarom gezien worden in het 

licht van het noordwest Europees netwerk van chemische industrie en olieverwerking. De 

bereikbaarheid van de verschillende sites in deze clusters middels buisleidingen is essentieel 

voor de toekomstige positie van de petrochemische industrie.  

De verwachting is dat deze industrieën in Europa niet veel meer zullen groeien. Wel is 

optimalisatie van de productie en daarmee samenhangende herordening van de industrie van 

groot belang. De nadruk zal vooral liggen op een uitbreiding van bestaande clusters en een 
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verdere verfijning van productieprocessen waarbij petrochemische clusters efficiënter met 

grondstoffen om zullen gaan. (zie ook kaart 3).  

Deze ontwikkeling wordt versterkt en versneld door de economisch crisis.  

Het belang van goede verbindingen tussen de olie en (petro)chemische clusters neemt daartoe 

toe, zodat veilig, flexibel en kostenefficiënt stoffen vervoerd kunnen worden tussen de sites. 

Buisleidingentransport is daarbij wezenlijk voor deze optimalisatie en daarmee het 

concurrentievermogen van het industriële cluster in Noordwest Europa. Om deze reden is het 

belangrijk dat de verbindingen tussen de sites in stand blijven en er voldoende ruimte is voor 

uitbreiding van het vervoer via buisleidingen. 

 

Rol overheid 

In de discussie over de rol van de overheid bij het reserveren van ruimte, is het belangrijk dat 

er maatschappelijke baten verbonden zijn aan het vervoer van stoffen via buisleidingen. 

Behalve minder hinder en milieubelasting is er minder druk op wegen en spoor en meer 

veiligheid. Voor alle infrastructuren geldt dat ze van belang zijn voor de concurrentiepositie 

van Nederland en daarmee in het belang voor de economie en de werkgelegenheid.  

Er zijn voordelen voor kosten en ruimtegebruik te behalen als leidingen gebundeld worden,  

dus door uit te gaan van te reserveren leidingstroken. Als er geen leidingstroken worden 

gereserveerd zal het steeds moeilijker zijn  – en in bepaalde delen van het land onmogelijk – 

om de aanleg van een leiding te realiseren. Bovendien zullen leidingen die niet gebundeld 

aangelegd worden leiden tot versnippering, wat ten nadele is van de beheersbaarheid van de 

veiligheid. 

 

VNO-NCW vindt het van nationaal en internationaal belang dat transport via buisleidingen 

voor nu en in de toekomst geborgd wordt en op orde blijft. Om deze reden moet de overheid 

de nodige ruimtelijke reservering plegen, via vastlegging van het nationale netwerk van 

buisleidingstroken in een Structuurvisie. Wat betreft aanleg en exploitatie gaat VNO-NCW 

ervan uit dat dit bij voorkeur in handen is en blijft van private partijen.  

 

VNO-NCW is van mening dat de belangrijkste leidingstroken in Nederland van nationaal en 

internationaal belang zijn en daarom is reservering van ruimte en bescherming van die 

leidingstroken door de overheid geboden. 

 

CO2 opslag 

VNO-NCW wil afzonderlijk stilstaan bij de noodzakelijk infrastructuur voor transport en 

opslag  van CO2, in jargon  'carbon capature and storage' (CCS).  Het gaat hierbij om 

transport van CO2 van (toekomstige) energiecentrales en industriële clusters naar lege 

aardgasvelden in het noorden van Nederland en op de Noordzee. Grootschalige CO2 opslag in 

Nederland heeft alleen kans als tijdig wordt besloten tot investeringen in een infrastructuur. 

Gezien de discussie over CCS beveelt VNO-NCW aan dat overheid en bedrijfsleven een 

haalbaarheidsstudie doen naar de kosten en baten van een CO2 rotonde in Nederland. 

Aangesloten kan worden bij de inmiddels lopende discussies tussen overheid en bedrijfsleven 

over de toekomst van CO2 opslag. Voor deze infrastructuur is een publieke rol bij 

financiering en risicobeheer naar ons oordeel onontbeerlijk. 

 

VNO-NCW vindt het noodzakelijk om in de Structuurvisie Buisleidingen ook rekening te 

houden met de mogelijke aanleg van CO2 leidingen en hiervoor ruimte te reserveren. In 

ander kader moeten hiervoor ook voor zover nodig publieke middelen worden gereserveerd.   

 

Ruimtelijk inpassing van leidingenstroken 
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VNO-NCW vindt het vanwege veiligheid en leveringszekerheid noodzakelijk dat een 

hoofdleidingennet uiteindelijk ruimtelijk beschermd wordt. Gemeenten dienen rekening te 

houden met deze reservering en geen activiteiten te ondernemen die het gebruik van de 

leidingstroken belemmeren. Dit vergt dat met bebouwing en ander aanpalende bestemmingen  

voldoende afstand wordt gehouden. Als de bebouwing te dicht op de leidingenstrook komt, 

levert dit problemen op in verband met de veiligheidseisen omtrent het 'plaatsgebonden' en 

het 'groepsrisico', een begrippen uit het externe veiligheidsbeleid om slachtoffers bij 

incidenten te voorkomen. De afstand moet zodanig zijn dat het hanteren van algemeen 

geaccepteerde (groeps)risico-normen en –streefwaarden het gebruik van de leidingstraat 

voor het transport niet belemmert.  

 

 

Toelichting op behoefte aan leidingtransport 2030 

  

Verwacht aantal leidingen 

Bij de behoefteraming van leidingen voor de toekomst heeft VNO-NCW geredeneerd naar 

wat nodig om de noordwest Europese petrochemische clusters in de toekomst concurrerend te 

houden en wat essentieel is voor de optimalisatie van het functioneren van deze clusters. Er is 

9+een aantal stoffen waarvan geldt dat zij bij voorkeur via buisleidingen vervoerd moeten 

worden en waarvoor verbindingen tussen petrochemische clusters essentieel is voor de 

toekomst. De transportbehoefte voor deze stoffen vormt een ondergrens van de behoefte voor 

de komende 20 jaar aan nieuwe leidingen. De geschiedenis leert echter dat door nieuwe 

maatschappelijke ontwikkelingen er behoefte kan ontstaan aan leidingtransport voor nog 

andere stoffen. Denk bijvoorbeeld aan LNG of aan CO2. Het is dus niet altijd te voorspellen 

welke stoffen per leiding vervoerd moeten worden. 

 

De stoffen waarom het momenteel om gaat zijn etheen, propeen, waterstof, stikstof, 

koolmonoxide en vloeibare koolwaterstoffen (nafta).  

Voor sommige stoffen is het mogelijk dat meerdere bedrijven gebruik maken van één leiding, 

voor andere stoffen zullen meerdere leidingen gelegd worden. De schatting is dat de komende 

20 jaar er minimaal 6 tot 10 leidingen nodig zijn om deze verbinding tot stand te brengen.  

 

Het gaat hierbij om de verbindingen van de clusters:  

- Rotterdam regio,  

- Rotterdam – België,  

- Rotterdam – Duitsland,  

- van en naar Limburg en Eemshaven – Duitsland.  

Daarnaast is het belangrijk dat de chemiecluster Delfzijl/Eemshaven met het zuiden wordt 

verbonden via de Noord – Zuid verbinding.  

 

Reservering voor de verbinding Rotterdam – Amsterdam blijft nodig om de huidige relatie 

van petrochemie (opslag, overslag en verwerking) te kunnen handhaven.  

 

Voor sommige stoffen geldt dat de aanleg van de leiding al is begonnen of dat de leiding er al 

ligt. 

 

Voor CO2 zal naar verwachting van dezelfde leidingstroken gebruik gemaakt worden. 

 

Breedte van de te reserveren strook 
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Voor een inschatting van de benodigde behoefte aan ruimtelijke reservering is VNO-NCW 

vanwege veiligheids- en operationele redenen in een normale situatie uitgegaan  van een 

afstand van gemiddeld 5 tot 7 meter tussen de leidingen en 5 meter belemmerende strook aan 

buitenzijden van de leiding (in een bundel is dit van de buitenste gelegen leiding in de 

bundel). Deze maatvoering is inclusief de ruimte benodigd om te voldoen aan de normen voor 

externe veiligheid (het plaatsgebonden risico). Verwacht mag worden dat we dan komen op 

stroken die ongeveer 80 meter breed zijn. Hierbij is nog geen rekening gehouden met 

reserveringen voor de CO2 opslag. Studie moet uitwijzen of de hier voorgestelde 

reserveringen voldoende zijn om ook CO2 leidingen te accommoderen. 

 

Daar waar deze ruimte niet beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat de opportunity costs hoog 

blijken te zijn), kan de afstand verminderd worden door bepaalde vormen van inrichting en 

beheer. De leidingstrook zou dan mogelijk versmald kunnen worden tot 60 of 70 meter. Per 

gebied zal in relatie tot het beheer bezien moeten worden hoe hiermee om te gaan. Het dichter 

op elkaar leggen kan gecompenseerd worden met extra beschermende maatregelen zoals een 

strenger planologisch regime (desnoods aankoop gronden en een 'buisleidingenregime' zoals 

de leidingenstraat in Zuidwest Nederland) of het aanbrengen van bijvoorbeeld extra 

markeringen. Daarnaast kan het voorkomen dat uit vergunningsvoorschriften voortvloeit dat 

ruimere onderlinge afstanden worden voorgeschreven (bijv. bij horizontaal gestuurde 

boringen door wegen of dijklichamen). Ook dan is maatwerk nodig. 

 
 

Reactie op concept-structuurvisie van VROM in detail 

Naar aanleiding van de behoefteraming en bestudering van de concept-voorstellen van 

VROM wil VNO-NCW de volgende specifieke opmerkingen maken. 

  

Met de gestippelde groene lijn op kaart 1 worden momenteel leidingenstroken gereserveerd 

die tot op heden niet benut zijn: in Flevoland, of waar nog geen strook is maar al wel een 

leiding ligt (Veluwe en Betuwe). Deze leidingenstroken zullen voor de olie en petrochemisch 

industrie naar verwachting niet gebruikt gaan worden, maar voor overige producten zoals 

bijvoorbeeld gas of CO2 zijn deze stroken wel relevant. 

 

Met de lichtgroene streep onder Rotterdam wordt voorgesteld een (bestaande) leidingenstrook 

te reserveren als alternatief voor de volle leidingenstrook die door het Rotterdamse 

havengebied loopt. VNO-NCW vindt het noodzakelijk  dat deze strook snel  planologisch 

wordt vastgelegd. Deze strook is van belang mede gezien de ontwikkeling van Maasvlakte 2. 

 

Voor de oost-west verbinding Rotterdam en Duitsland is een route door Brabant wenselijk. 

Deze sluit het beste aan op de cluster in Nordrhein Westfalen.  

 

Procedure 

VNO-NCW geeft in overweging om de gewenste reserveringen  sneller te regelen via de route 

structuurvisie en vervolgens Rijksinpassingsplan. Dit zou met name voor de regio Rotterdam 

van belang zijn. VNO-NCW meent dat  tenminste voor de hoofdinfrastructuur (die ook benut 

wordt voor gevaarlijke stoffen) het overweging verdient om het instrument 

Rijksinpassingsplan te benutten.  

VNO-NCW vindt het wenselijk dat de voor- en nadelen van de twee varianten (AMvB Ruimte 

en Rijksinpassingsplan) in kaart gebracht worden. 
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Aansluiting buitenland 

Het is van belang dat het hoofdleidingennet aansluit op het West Europese netwerk van de 

(petro)chemische industrie (met name Nordrhein Westfalen en België). Met deze beide landen 

moet daarom afstemming gezocht worden over lange termijn visie op de verbindingen tussen 

de petrochemische clusters middels buisleidingen. Daarom stelt VNO-NCW voor dat er 

overleg is tussen de petrochemische industrie en betrokken overheden van Vlaanderen en 

Nordrhein Westfalen.   

 

 

------------------ 
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 Kaart 1. Concept visiekaart transportleidingen van het ministerie van VROM.
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Kaart 2. Belangrijkste verbindingen industrie en leidingtransport volgens ministerie van 

VROM. 

 

 

 

 

 

A 

D 

H 

E 

F 

G 

B 

C 

 

A. Ontsluiting haven Rotterdam  

B. Aanlanding Callantsoog (gas) 

C. Noord-zuidverbinding (aardgas)  

D. R’dam- Belgie (B-straat) (div.) 

E. R’dam- A’dam (oliepr.) 

F. R’dam - Dld (div.) 

G. Van en naar Limburg (div.) 

H. Eemshaven – Dld (chem) 
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Kaart 3. Belangrijke chemische clusters in Europa (ECSPP en CEFIC). 
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Kaart 4. Raffinaderijen, crackers en pijpleidingen in de Benelux, APPE 2004. 
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Kaart 5. Raffinaderijen, crackers en pijpleidingen in centraal Europa, APPE 2004. Zie voor 

legenda kaart 4. 

 

 

 

 

 


