Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres 20011 2500 ea Den Haag

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Helmond
T.a.v. wethouder Mr. G. van den Waardenburg

DGBRW

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147

Postbus 950

Den Haag

5700 AZ HELMOND

20011

2500 EA Den Haag
Contactpersoon

Henk van den Burg
T 0615017762

henk.burg@minb2k.nl

Kenmerk
2019-0000172072

Datum

4 APR 2019
Bijlage(n)

Betreft

Structuurvlsle Bulsleidingen; Trace Laarbeek-Echt-Susteren via
Helmond

Brief aan de Tweede Kamer

over de aanpak Structuurvlsle
Bulsleidingen en de
indicatieve traces.

Geachte wethouder.

Op 14 december 2018 ontving Ik uw brief over het indicatieve trace LaarbeekEcht/Susteren, mede namens de provincie Noord-Brabant en de andere
gemeenten in de regio Noord-Brabant oost en Midden-Limburg. In uw brief
verzocht u mij om een zorgvuldige afweging van de nut en noodzaak en de
consequenties van dit bulsleidingen trace.
In de bijgaande brief aan de Tweede Kamer (zie bijiage) is aangegeven dat de
lopende procedure voor dit indicatieve trace (en de andere indicatieve traces) uit
de Structuurvisie Bulsleidingen, wordt beeindigd. Dat besluit is genomen na de
beoordeling van de aanwezige beslisinformatie en contact met de meest
betrokken partijen. Naar mijn indruk heeft het ministerie de door u gevraagde
zorgvuldigheid naar alle belanghebbenden, betracht.
In de brief wordt aangegeven dat de indicatieve traces blijven staan in de
Structuurvisie Bulsleidingen, ook al wordt de ruimtelijke vrijwaring van deze
traces niet in het Barro/de Rarro opgenomen. Daarbij wordt erkend dat de status
van het indicatieve trace tot onduidelijkheid kan leiden in relatie tot plannen in uw
regio die dit trace kunnen raken.
Daarom bled ik u aan dat u bij eventuele onduidelijkheid contact met het
ministerie opneemt, zoals in het briefhoofd vermeld. Het is de uitdrukkelijke wens
dat concrete plannen in de regio zo weinig mogelijk hinder ondervinden van een
eventuele onduidelijkheid.
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Gaarne dank ik u voor uw brief en uw Inzet voor een zorgvuldlge besluitvormlng.

Hoogachtend,
De minister van Binneni
namens deze,

en en Koninkrijksrelaties,

Erik Jan van Kempen
Programma directeur-generaal Omgevingswet
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