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Beste inwoner van Stiphout en Brandevoort,  
 
De laatste tijd zijn er vragen ontstaan over het Rijksbeleid waarin de aanleg van ondergrondse buizen voor 
het transport van chemische stoffen via Stiphout en Brandevoort wordt vastgesteld. Met deze brief willen 
we u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken, als ook van wat de gemeente Helmond doet en 
kán doen om de besluitvorming hierover te beïnvloeden. U ontvangt deze brief omdat u rondom het 
indicatieve tracé woont en wij het als gemeente belangrijk vinden u zo goed mogelijk te informeren. 
  
Als nieuw college van Burgemeester & Wethouders hebben we al in ons coalitieprogramma benoemd dat 
het mogelijke buisleidingentracé hoog op onze agenda staat. Wij doen er alles aan om via een actieve lobby 
de komst van een tracé van buisleidingen voor het vervoer van chemische stoffen door Helmond te 
voorkomen. Een dergelijk tracé hoort in onze ogen namelijk niet thuis in de buurt van een woonwijk. 
 
Stand van zaken op dit moment 
In 2013 is de Structuurvisie Buisleidingen door het Rijk vastgesteld. In zo’n visie schetst de Rijksoverheid 
haar perspectief op waar de komende decennia ruimte wordt gereserveerd voor de aanleg van 
toekomstige buisleidingen voor chemische stoffen. In deze Structuurvisie is het tracé door Stiphout en 
Brandevoort als indicatief opgenomen. Oftewel, niet als definitieve invulling, maar wel als voornemen. Het 
toenmalige college heeft op 17 januari 2013 na bekendmaking van de Structuurvisie direct een zienswijze 
ingediend. Kern hiervan: dergelijke tracés moeten buiten dichtbevolkte gebieden gelegd worden. Inwoners 
van Helmond zijn destijds zowel schriftelijk als via een presentatie op de hoogte gesteld van de 
ontwikkelingen van het Rijksbeleid en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.  
 
Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder. De procedure tot vaststelling van de indicatieve route is nog niet 
afgerond. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op dit moment 
bovendien nog geen duidelijkheid geven over het vervolgproces, en het indicatieve tracé ligt nog altijd niet 
ter besluitvorming voor. Omdat het proces zo lang heeft stilgestaan, komt er wel een nieuwe mogelijkheid 
tot het indienen van zienswijzen. 
 
Wat is er de afgelopen tijd gedaan? 
Het standpunt van de gemeente Helmond is de afgelopen vijf jaar niet veranderd. Vanuit die visie staan wij 
in contact met het ministerie van BZK over de procedure en de verwachte planning. Daarbij maken wij 
zoveel als mogelijk ons standpunt om dergelijke buizen niet in de buurt van woonwijken te plaatsen 



 

 

kenbaar. Om dit standpunt meer kracht te geven, voeren we veelvuldig overleg met gemeenten die in 
dezelfde situatie zitten. Samen staan we sterker dan alleen. Hierbij worden we ondersteund door de 
Omgevingsdiensten in Noord-Brabant en Limburg.   
 
Naast deze lobby laten wij als gemeente momenteel een verkennend onderzoek uitvoeren. Hierin worden 
de veiligheidsrisico’s, maatregelen en kosten van het tracé door Helmond objectief beoordeeld ten 
opzichte van een tracé dat niet door Helmond loopt. We hopen de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen 
gebruiken bij het indienen van een nieuwe zienswijze van de gemeente. Via de zienswijze willen we er 
nogmaals bij het Rijk op aandringen een andere keuze te maken en het tracé niet als aanvullende route in 
de Structuurvisie op te nemen. 
 
Informatie over de zienswijze procedure 
Om geen valse verwachtingen te wekken vinden wij het belangrijk dat u zich beseft dat het Rijk uiteindelijk 
de verantwoordelijkheid draagt in dit dossier. Wij maken ons hard voor de belangen van de inwoners van 
Helmond, en in dit geval specifiek van Brandevoort en Stiphout, maar juridisch gezien hebben wij geen 
invloed op het uiteindelijke besluit. Op een zogenaamd Rijksbesluit (wat de Structuurvisie is) is namelijk 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Onze verwachting is dat het ministerie van BZK niet voor het laatste 
kwartaal van 2018 de procedure tot vaststelling van de Structuurvisie zal starten. Op dat moment ontstaat 
opnieuw de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Zowel voor u, als voor ons als gemeente. 
 
Als er meer bekend is over de specifieke procedure en planning, dan zullen wij u hierover actief informeren.  
 
Hoogachtend,  
 
Burgemeester en Wethouders van Helmond 
 
 


