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tot beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de planvorming voor de zuidelijke randweg

Aan de gemeenteraad.
Aanleiding
Sinds enige tijd wordt in samenwerking met de provincie Overijssel, Regio Twente, Rijkswaterstaat en de
gemeente Hengelo gewerkt aan de planvorming voor de zuidelijke randweg. Onlangs hebben wij u
geïnformeerd over het voorkeurstracé dat voor weg is aangewezen. De planvorming is onder te verdelen in
een initiatief-, een definitie- en een ontwerpfase. De initiatief- en definitiefase zijn inmiddels afgerond. Voor de
ontwerpfase hebben onlangs een nieuw fasedocument (het zogenaamd projectprogramma) vastgesteld. Dit
fasedocument doen wij u ter kennisname toekomen. De belangrijkste inhoudelijke activiteiten in de
ontwerpfase zijn het opstellen van een milieueffectrapport en een herziening van het bestemmingsplan.
Daarnaast zal met betrokken partijen verder worden gesproken over financiering van de aanleg van de
zuidelijke randweg.
Wet en beleid
De aanleg van de zuidelijke randweg is opgenomen in het Structuurplan Uitbreiding Borne (2004), het Integraal
Verkeersplan (2008) en de ontwerp Structuurvisie Borne 2030 (2011).
Middelen
Voor de planvorming van de zuidelijke randweg is door de provincie Overijssel in het kader van Investeren met
gemeenten (IMG) een subsidie beschikbaar gesteld van € 250.000,--. Deze subsidie is gebaseerd op
cofinanciering (de kosten voor de initiatief-, definitie- en ontwerpfase zijn gezamenlijk begroot op € 500.000,-euro), wat inhoudt dat gemeente Borne zelf ook € 250.000,-- moet bekostigen. Er is echter ook € 100.000,-subsidie verkregen in het kader van BDU (regio Twente). Daardoor wordt de gemeentelijke bijdrage aan de
planvorming € 150.000,--.
Uw raad heeft in 2009 reeds een voorbereidingskrediet (ten behoeve van de initiatieffase) van € 45.000,-beschikbaar gesteld. Na aftrek van dit bedrag en de IMG- en BDU-subsidie resteert een bedrag van
€ 105.000,-- dat nog gedekt moet worden om te voldoen aan de subsidievoorwaarden. Wij stellen u voor om dit
bedrag beschikbaar te stellen en, evenals het eerdere voorbereidingskrediet, te dekken uit de reserve
Infrastructuur.
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Overwegingen
Bij de vaststelling van het gemeentelijk Integraal verkeersplan in 2008 is door uw raad hoge prioriteit
toegekend aan de realisatie van de zuidelijke randweg. Om de planvorming voor de weg te kunnen financieren
is het noodzakelijk dat de gemeente Borne, naast de provincie Overijssel en de Regio Twente, een aandeel
daarvan voor haar rekening neemt. Daarmee wordt ook voldaan aan de voorwaarden uit de beschikking in het
kader van de IMG-subsidie. Het krediet van € 45.000,-- dat in de raadsvergadering van december 2009
beschikbaar is gesteld, kan worden beschouwd als een eerste deel van de cofinanciering door de gemeente.
Alternatieven
n.v.t.
Voorstel
In het verlengde van uw besluit van 8 december 2009 om een planvormingskrediet beschikbaar te stellen
voor de zuidelijke randweg, stellen wij u voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter grootte
van € 105.000,--.

Borne, 8-11-2011
Burgemeester en wethouders van Borne,
de secretaris,
de burgemeester,
J.H.R. Baveld
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