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Als het voorstel moet worden behandeld in de gemeenteraad of ter kennis wordt gebracht van de raad,
dient ook deze pagina ingevuld te worden. Als een raadsbesluit wordt gevraagd dient een ontwerpraadsvoorstel en -besluitte zijn bijgevoegd! De stukken worden tijdig aangeleverd bij de griffie.

Voorstel voor behandeling in raad (aankruisen):
0
vraagt besluitvorming van de raad (ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd)
•
voor overleg tussen college en raad
•
ter informatie

Korte toelichting
Borne stelt binnenkort de Structuurvisie vast welke gestoeld is op een aantal bouwstenen, waaronder de
Woonvisie en de Bedrijventerreinenvisie welke in november 2010 respectievelijk februari 2011 door de
gemeenteraad zijn vastgesteld. De derde en laatste bouwsteen, de Mobiliteitsvisie, zal gelijktijdig met de
Structuurvisie vastgesteld worden. Deze Mobiliteitsvisie heeft gelijktijdig met de Ontwerp Structuurvisie
ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er veertien zienswijzen op de Ontwerp Structuurvisie
binnengekomen. Deze vragen zijn beantwoord in de Reactienota en op basis van deze Reactienota zijn
de tekst en kaarten in de Mobiliteitsvisie en Structuurvisie aangepast. Naast de gewijzigde Structuurvisie
zal ook de gewijzigde Mobiliteitsvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden worden.
1 Aanleiding
De Mobiliteitsvisie vormt, naast de Woonvisie en Bedrijventerreinenvisie, een van de drie bouwstenen
voor de Structuurvisie. De Structuurvisie vraagt om een actualisatie van het in 2008 vastgestelde
Integraal Verkeersplan (IVP). De gemeente Borne kiest bij de actualisatie van het IVP voor de
Mobiliteitsvisie waar een duurzame oplossing voor de infrastructuur is opgenomen. Na 2008 zijn
verschillende onderzoeken gezamenlijk met de provincie Overijssel, ProRail en Regio Twente
uitgevoerd. Onderzoeken die infrastructurele oplossingen bieden voor enerzijds het regionale belang en
anderzijds het lokale belang.
In 2008 is het Integraal Verkeersplan (IVP) door de gemeenteraad vastgesteld. Knelpunten in Borne
waren uitgewerkt en in het IVP zijn oplossingen aangedragen. De verkeersvisie in het IVP was
uitgegaan van het Structuurplan Uitbreiding Borne dat in 2004 was aangevuld met de wegennetvisie.
Omdat door de vele ontwikkelingen in enrandomBorne de Structuurvisie geactualiseerd moest worden
is besloten ook de Mobiliteitsvisie, welke een belangrijk onderdeel van de Structuurvisie is, te
actualiseren. Erzijn door Borne en de Regio Twente verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot een
duurzame oplossing van de infrastructuur in enrandomBorne te komen. De Zuidelijke Randweg is als
project opgezet en bevindt zich nu in de ontwerpfase. Er is een heroverweging van de functie van de
N743 door Borne in een Scenario onderzoek, gezamenlijk met de provincie, uitgevoerd. Is er voor de
problematiek van de spoorbarriere gezamenlijk met ProRail een Value Engineering (VE) uitgevoerd en
heeft Borne deel genomen aan Regionale studies welke door de Regio Twente zijn geleid. Deze
Regionale studies als de Wegenvisie, A1-zone en de verdiepingsslag daarop, de Twentse
Bereikbaarheidsstudie, zijn tussen 2008 en 2011 afgerond. De samenvattingen van de onderzoeken zijn
in de Mobiliteitsvisie in de bijlage opgenomen.
Op basis van deze verschillende onderzoeken is in de Mobiliteitsvisie, en daarmee de Structuurvisie, de
keuze gemaakt voor de duurzame oplossing welke zowel voor de gemeente Borne als het regionale
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netwerk de beste oplossing is. De N743, ter hoogte van de Bornsche Maten, wordt geknipt en de
Oonksweg/Hosbekkeweg wordt opgewaardeerd. In de Oonksweg zal het spoor ongelijkvloers gekruist
gaan worden waardoor aan deze zijde van Borne de barriere van het spoor opgelost wordt. Oplossingen
voor de Spoorsedoorsnijding in het centrum zijn in de VE verder uitgewerkt en moeten nog verdiept
worden. Uit de regionale studies blijkt dat een Regionale Westelijke Rondweg de meest duurzame
oplossing is voor het regionale netwerk in Twente. Hierdoor ontstaat een wegenstructuur waarbij het
doorgaand verkeer om Zenderen en Borne geleid wordt. De Regionale Westelijke Randweg zal
gezamenlijk met de Zuidelijke Randweg voor een robuust wegennet parallel aan de A35 zorgen. De
huidige N743 zal in Zenderen, tussen Zenderen en Borne en in Borne gedowngrade worden.
Naast de bereikbaarheid wordt in de Mobiliteitsvisie ook ingegaan op veiligheid en leefbaarheid
vraagstukken.
2 Wet en beleid

3 Geld
De Mobiliteitsvisie is door de gemeente Borne in de lijn opgesteld.
4 Personeel
De interne uren welke in 2012 worden uitgevoerd zijn in het afdelingsplan ingepland.
5 Communicatie
De Mobiliteitsvisie komt op 17 januari 2012 aan de orde in Bijpraten Ruimte en wordt op 7 februari ter
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
6 Altematieven
N.v.t.
7 Korte samenvatting van het voorstel
In te stemmen met de voorliggende Mobiliteitsvisie gemeente Borne 2011-2020 en deze ter vaststelling
aan de raad aan te bieden.
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Voorstel voor behandeling in raad (aankruisen):
0
vraagt besluitvorming van de raad (ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd)
•
voor overleg tussen college en raad
•
ter informatie

Korte toelichting
Borne stelt binnenkort de Structuurvisie vast welke gestoeld is op een aantal bouwstenen, waaronder de
Woonvisie en de Bedrijventerreinenvisie welke in november 2010 respectievelijk februari 2011 door de
gemeenteraad zijn vastgesteld. De derde en laatste bouwsteen, de Mobiliteitsvisie, zal gelijktijdig met de
Structuurvisie vastgesteld worden. Deze Mobiliteitsvisie heeft gelijktijdig met de Ontwerp Structuurvisie
ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er veertien zienswijzen op de Ontwerp Structuurvisie
binnengekomen. Deze vragen zijn beantwoord in de Reactienota en op basis van deze Reactienota zijn
de tekst en kaarten in de Mobiliteitsvisie en Structuurvisie aangepast. Naast de gewijzigde Structuurvisie
zal ook de gewijzigde Mobiliteitsvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden worden.
1 Aanleiding
De Mobiliteitsvisie vormt, naast de Woonvisie en Bedrijventerreinenvisie, een van de drie bouwstenen
voor de Structuurvisie. De Structuurvisie vraagt om een actualisatie van het in 2008 vastgestelde
Integraal Verkeersplan (IVP). De gemeente Borne kiest bij de actualisatie van het IVP voor de
Mobiliteitsvisie waar een duurzame oplossing voor de infrastructuur is opgenomen. Na 2008 zijn
verschillende onderzoeken gezamenlijk met de provincie Overijssel, ProRail en Regio Twente
uitgevoerd. Onderzoeken die infrastructurele oplossingen bieden voor enerzijds het regionale belang en
anderzijds het lokale belang.
In 2008 is het Integraal Verkeersplan (IVP) door de gemeenteraad vastgesteld. Knelpunten in Borne
waren uitgewerkt en in het IVP zijn oplossingen aangedragen. De verkeersvisie in het IVP was
uitgegaan van het Structuurplan Uitbreiding Borne dat in 2004 was aangevuld met de wegennetvisie.
Omdat door de vele ontwikkelingen in enrandomBorne de Structuurvisie geactualiseerd moest worden
is besloten ook de Mobiliteitsvisie, welke een belangrijk onderdeel van de Structuurvisie is, te
actualiseren. Erzijn door Borne en de Regio Twente verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot een
duurzame oplossing van de infrastructuur in enrandomBorne te komen. De Zuidelijke Randweg is als
project opgezet en bevindt zich nu in de ontwerpfase. Er is een heroverweging van de functie van de
N743 door Borne in een Scenario onderzoek, gezamenlijk met de provincie, uitgevoerd. Is er voor de
problematiek van de spoorbarriere gezamenlijk met ProRail een Value Engineering (VE) uitgevoerd en
heeft Borne deel genomen aan Regionale studies welke door de Regio Twente zijn geleid. Deze
Regionale studies als de Wegenvisie, A1-zone en de verdiepingsslag daarop, de Twentse
Bereikbaarheidsstudie, zijn tussen 2008 en 2011 afgerond. De samenvattingen van de onderzoeken zijn
in de Mobiliteitsvisie in de bijlage opgenomen.
Op basis van deze verschillende onderzoeken is in de Mobiliteitsvisie, en daarmee de Structuurvisie, de
keuze gemaakt voor de duurzame oplossing welke zowel voor de gemeente Borne als het regionale
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Voorstel voor behandeling in raad (aankruisen):
0
vraagt besluitvorming van de raad (ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd)
•
voor overleg tussen college en raad
•
ter informatie

Korte toelichting
Borne stelt binnenkort de Structuurvisie vast welke gestoeld is op een aantal bouwstenen, waaronder de
Woonvisie en de Bedrijventerreinenvisie welke in november 2010 respectievelijk februari 2011 door de
gemeenteraad zijn vastgesteld. De derde en laatste bouwsteen, de Mobiliteitsvisie, zal gelijktijdig met de
Structuurvisie vastgesteld worden. Deze Mobiliteitsvisie heeft gelijktijdig met de Ontwerp Structuurvisie
ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er veertien zienswijzen op de Ontwerp Structuurvisie
binnengekomen. Deze vragen zijn beantwoord in de Reactienota en op basis van deze Reactienota zijn
de tekst en kaarten in de Mobiliteitsvisie en Structuurvisie aangepast. Naast de gewijzigde Structuurvisie
zal ook de gewijzigde Mobiliteitsvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden worden.
1 Aanleiding
De Mobiliteitsvisie vormt, naast de Woonvisie en Bedrijventerreinenvisie, een van de drie bouwstenen
voor de Structuurvisie. De Structuurvisie vraagt om een actualisatie van het in 2008 vastgestelde
Integraal Verkeersplan (IVP). De gemeente Borne kiest bij de actualisatie van het IVP voor de
Mobiliteitsvisie waar een duurzame oplossing voor de infrastructuur is opgenomen. Na 2008 zijn
verschillende onderzoeken gezamenlijk met de provincie Overijssel, ProRail en Regio Twente
uitgevoerd. Onderzoeken die infrastructurele oplossingen bieden voor enerzijds het regionale belang en
anderzijds het lokale belang.
In 2008 is het Integraal Verkeersplan (IVP) door de gemeenteraad vastgesteld. Knelpunten in Borne
waren uitgewerkt en in het IVP zijn oplossingen aangedragen. De verkeersvisie in het IVP was
uitgegaan van het Structuurplan Uitbreiding Borne dat in 2004 was aangevuld met de wegennetvisie.
Omdat door de vele ontwikkelingen in enrandomBorne de Structuurvisie geactualiseerd moest worden
is besloten ook de Mobiliteitsvisie, welke een belangrijk onderdeel van de Structuurvisie is, te
actualiseren. Erzijn door Borne en de Regio Twente verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot een
duurzame oplossing van de infrastructuur in enrandomBorne te komen. De Zuidelijke Randweg is als
project opgezet en bevindt zich nu in de ontwerpfase. Er is een heroverweging van de functie van de
N743 door Borne in een Scenario onderzoek, gezamenlijk met de provincie, uitgevoerd. Is er voor de
problematiek van de spoorbarriere gezamenlijk met ProRail een Value Engineering (VE) uitgevoerd en
heeft Borne deel genomen aan Regionale studies welke door de Regio Twente zijn geleid. Deze
Regionale studies als de Wegenvisie, A1-zone en de verdiepingsslag daarop, de Twentse
Bereikbaarheidsstudie, zijn tussen 2008 en 2011 afgerond. De samenvattingen van de onderzoeken zijn
in de Mobiliteitsvisie in de bijlage opgenomen.
Op basis van deze verschillende onderzoeken is in de Mobiliteitsvisie, en daarmee de Structuurvisie, de
keuze gemaakt voor de duurzame oplossing welke zowel voor de gemeente Borne als het regionale

Pagina 2

GEMEENTE

BORNE

netwerk de beste opiossing is. In de Mobiliteitsvisie is de keuze gemaakt voor het knippen van de N743
ter plaatse van de Bornsche Maten. Met betrekking tot de Westelijke Randweg in Borne wordt een
tweetal Scenario's uit de Scenariostudie geschikt geacht om op korte termijn aangelegd te kunnen
worden. Scenario 1 waarbij het bestaande trace Prins Bernhardlaan/Oonksweg/Hosbekkeweg wordt
opgewaardeerd. En Scenario 2a waarbij de Randweg midden over Molenkamp wordt gerealiseerd. In de
uiteindelijke Randweg zal het spoor ongelijkvloers gekruist gaan worden waardoor aan deze zijde van
Borne de barriere van het spoor opgelost wordt. Oplossingen voor de Spoorsedoorsnijding in het
centrum zijn in de VE verder uitgewerkt en moeten nog verdiept worden. Voor de lange termijn zet
Borne in op een opiossing welke uit de regionale studies de meest duurzame opiossing is voor het
regionale netwerk in Twente, namelijk de Regionale Westelijke Randweg. Hierdoor ontstaat een
wegenstructuur waarbij het doorgaand verkeer om Zenderen en Borne geleid wordt. De Regionale
Westelijke Randweg zal gezamenlijk met de Zuidelijke Randweg voor een robuust wegennet parallel
aan de A35 zorgen. De huidige N743 zal in Zenderen, tussen Zenderen en Borne en in Borne
gedowngrade worden.
Naast de bereikbaarheid wordt in de Mobiliteitsvisie ook ingegaan op veiligheid en leefbaarheid
vraagstukken.
2 Wet en beleid

3 Geld
De Mobiliteitsvisie is door de gemeente Borne in de lijn opgesteld.
4 Personeel
De interne uren welke in 2012 worden uitgevoerd zijn in het afdelingsplan ingepland.
5 Communicatie
De Mobiliteitsvisie komt op 17 januari 2012 aan de orde in Bijpraten Ruimte en wordt op 7 februari ter
vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
6 Alternatieven
N.v.t.
7 Korte samenvatting van het voorstel
In te stemmen met de voorliggende Mobiliteitsvisie gemeente Borne 2011 -2020 en deze ter vaststelling
aan de raad aan te bieden.
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raadsvergadering
7-2-2012
agendapunt

nummer
11INT01535
voorstel
de voorliggende Mobiliteitsvisie gemeente Borne 2011-2020 vast te stellen.

Aan de gemeenteraad.
Aanleiding
In 2008 is het Integraal Verkeersplan (IVP) door uw raad vastgesteld. Knelpunten in Borne waren
uitgewerkt en in het IVP zijn oplossingen aangedragen. De verkeersvisie in het IVP was uitgegaan van het
Structuurplan Uitbreiding Borne dat in 2004 was aangevuld met de wegennetvisie. Omdat door de vele
ontwikkelingen in en rondom Borne de Structuurvisie geactualiseerd moest worden is besloten ook de
Mobiliteitsvisie, welke een belangrijk onderdeel van de Structuurvisie is, te actualiseren.
Wet en beleid
Na het vaststellen van het IVP in 2008 zijn er door Borne en de Regio Twente verschillende onderzoeken
uitgevoerd om tot een duurzame oplossing van de infrastructuur in en rondom Borne te komen. Tijdens het
vaststellen van het IVP zijn door uw raad drie amendementen ingediend. Het amendement om de
Zuidelijke Randweg op korte termijn te plannen i.p.v. de middellange termijn wordt uitgevoerd. De
Zuidelijke Randweg is als project opgezet en bevindt zich nu in de ontwerpfase. Ook het amendement om
de fietssnelweg op de middellange termijn in plaats van de lange termijn in te plannen is ook in de
projectfase terecht gekomen. Het amendement waarin gevraagd werd naar een onderzoek om de
Bekenhorst op de Rondweg aan te sluiten wordt in 2012 uitgevoerd.
Uw raad stelt binnenkort de Structuurvisie vast welke gestoeld is op een aantal bouwstenen, waaronder de
Woonvisie en de Bedrijventerreinenvisie welke in november 2010 respectievelijk februari 2011 al door uw
raad zijn vastgesteld. De derde en laatste bouwsteen, de Mobiliteitsvisie, zal gelijktijdig met de
Structuurvisie door U vastgesteld worden. Deze Mobiliteitsvisie heeft gelijktijdig met de Ontwerp
Structuurvisie ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er veertien zienswijzen op de Ontwerp
Structuurvisie binnengekomen. Deze vragen zijn beantwoord in de Reactienota en op basis van deze
Reactienota zijn de tekst en kaarten in de Mobiliteitsvisie en Structuurvisie aangepast. Naast de gewijzigde
Structuurvisie wordt nu ook de gewijzigde Mobiliteitsvisie aan uw raad ter vaststelling aangeboden.
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Middelen
De Mobiliteitsvisie is in de lijn opgesteld. Het tactisch meerjaren-uitvoeringsprogramma maakt deel uit van de
Mobiliteitsvisie. Definitieve keuzes met betrekking tot het daadwerkelijk beschikbaar stellen van financiele
middelen worden, zoals gebruikbaar, door uw raad gedaan in het kader van de jaarlijkse planning & control
cyclus (Kaderbrief en Programmabegroting). Ten behoeve daarvan zullen wij, ter uitvoering van de
Mobiliteitsvisie, jaaiiijks uitvoeringsprogramma's opstellen.
Overwegingen
Ten behoeve van het maken van een heldere keuze m.b.t. de hoofdinfrastructuur in enrandomde
gemeente Borne, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Onderzoeken die mede zijn uitgevoerd om
regionaal draagvlak te creeren.
Op basis van deze verschillende onderzoeken is in de Mobiliteitsvisie, en daarmee de Structuurvisie, de
keuze gemaakt voor de duurzame opiossing welke zowel voor de gemeente Borne als het regionale
netwerk de beste opiossing is. De N743, ter hoogte van de Bornsche Maten, wordt geknipt en voor de
Westelijke Randweg in Bome zijn uit de Scenariostudie nog twee Scenario's geschikt geacht. Namelijk
Scenario 1, de opwaardering van het bestaande trace Prins Bernhardlaan/Oonksweg/Hosbekkeweg. En
Scenario 2a de Randweg over Molenkamp. In het uiteindelijke trace zal het spoor ongelijkvloers gekruist
gaan worden waardoor aan deze zijde van Borne de barriere van het spoor opgelost wordt. Oplossingen
voor de Spoorsedoorsnijding in het centrum zijn in de VE verder uitgewerkt en moeten nog verdiept
worden. Voor de lange termijn wordt gekozen voor de meest duurzame opiossing welke uit de regionale
studies de beste opiossing voor het regionale netwerk in Twente blijkt. In de vastgestelde Wegenvisie van
de Regio Twente is de Regionale Westelijke Randweg het meest robuust. Deze Randweg zorgt voor een
wegenstructuur waarbij het doorgaand verkeer om Zenderen en Borne geleid wordt. Deze Regionale
Westelijke Randweg welke vanaf Almelo voor Zenderen richting de Bornerbroeksestraat gaat en zo
aansluit op de Zuidelijke Randweg zorgt voor een robuust wegennet. Deze structuur loopt dan parallel aan
de A35. De huidige N743 in Zenderen, tussen Zenderen en Borne en in Bome zal dan gedowngrade
worden.
Naast de bereikbaarheid wordt er in de Mobiliteitsvisie aandacht besteed aan de veiligheid en leefbaarheid
in de gemeente Borne.
Alternatieven
N.v.t.
Voorstel
de voorliggende Mobiliteitsvisie gemeente Borne 2011-2020 vast te stellen.

Borne, 20-12-2011
Burgemeester en wethouders van Borne,
de secretaris,
de burgemeester,

J.H.R. Baveld
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Raadsbesluit

Nummer
11INT01536

de raad van de gemeente Borne;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20-12-2011;
besluit:

de voorliggende Mobiliteitsvisie gemeente Borne 2011-2020 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7-2-2012.

De voorzitter,

De griffier,
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Samenvatting
De centrale ligging van Borne in de Netwerkstad Twente betekent dat er in de gemeente een grote
aandacht is voor vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.
Denk daarbij aan de barriere van de huidige provinciale rondweg N743 tussen de kern van Borne en
de wijken Bornsche Maten en Stroom Esch, het regionale verkeer vanuit Almelo en Dinkelland
richting Hengelo en de A35 Borne West en de barriere van het spoor. Borne wordt door het spoor en
de huidige N743 in drie delen gesplitst.
Borne is binnen de Netwerkstad Twente volop in beweging. De gemeente heeft de behoefte om het
huidige Structuurplan Uitbreiding Bome (2004) te actualiseren en de grote ruimtelijke
ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en infrastructuur opnieuw af te stemmen en vast
te leggen in de Structuurvisie.
De Woonvisie en de Bedrijventerreinenvisie zijn inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld
(November 2010 respectievelijk Februari 2011). De Mobiliteitsvisie is de laatste onderlegger voor de
nieuwe Structuurvisie. Deze beschrijft in hoofdlijnen de keuzes die de komende 10 jaar op het gebied
van verkeer en vervoer noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te
verbeteren. Juist door de centrale ligging van Borne in Twente moeten keuzes die de gemeente
Borne maakt breed draagvlak bij de Regio Twente en buurtgemeenten krijgen. Borne neemt dan ook
deel aan projecten die de Regio Twente uitvoert en zal deze uitkomsten integraal gebruiken voor
haar beleid.
De Mobiliteitsvisie is een verdieping van het huidige Integraal Verkeers Plan (IVP) uit 2008. Deze
verdieping vindt met name zijn beslag in de recente onderzoeken die zijn uitgevoerd naar een aantal
grotere infrastructuurprojecten waarvoor de gemeente Borne zich de komende jaren gesteld ziet:
Scenariostudie Borne - gezamenlijk met de provincie Overijssel - naar een alternatieve
Westelijke Randweg die het mogelijk moet maken de huidige N743 te knippen ter hoogte van
de Bornsche Maten;
Tracestudie van de Zuidelijke Randweg waarbij de provincie Overijssel, Regio Twente,
Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo vertegenwoordigd zijn;
Value Engineering studie Borne - onderzoek gezamenlijk met ProRail - waarbij verschillende
scenario's zijn onderzocht om de barrierewerking van het spoor op te lossen.
Wegenvisie, Regio Twente
Verdiepingsslag Al-zone, Twentse Bereikbaarheid, Regio Twente
De samenvattingen van deze onderzoeken staan in de bijlagen van deze Mobiliteitsvisie.
Omdat er in 2008 een IVP is vastgesteld - waarvoor de burgerparticipatie veel input heeft verzorgd is voor het opstellen van deze Mobiliteitsvisie niet opnieuw naar de wensen van de burger gekeken.
Er is meer gekeken naar de huidige structuurvisie en er zijn verdiepingsonderzoeken uitgevoerd. Er is
samengewerkt met ProRail en er is gekeken naar buurgemeenten en naar de laatste regionale
onderzoeken. Zo is er in het kader van de Al-zone van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
een verdiepingsslag gemaakt naar de Twentse Bereikbaarheid, naar de Omgevingsvisie van de
provincie Overijssel en naar de Wegenvisie van de Regio Twente. Met behulp van het Regionale
Verkeersmodel (RVMK Regio Twente 2010) zijn de bovengenoemde studies uitgevoerd.
Mobiliteit Visie:
Borne wil nu en in de toekomst kunnen voorzien in de mobiliteitsbehoefte van haar eigen inwoners
en van de productie-, distributie- en (landbouw)bedrijven in haar gemeente. Doorgaand verkeer rijdt
niet meer door de gemeente Borne maar zal om de gemeente Borne parallel aan de A35 geleid
worden. Hierdoor zal ook voor het regionaal verkeer de knelpunten in Zenderen en Borne tot het
verleden behoren.

Mobiliteit Doelen:
Verbeteren van de regionale en de lokale bereikbaarheid
Verhogen van de verkeersveiligheid
Creeren van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving
Mobiliteit Oplossingen:
1. Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Borne wordt in sterke mate verbeterd door de nieuwe randwegenstructuur
om Borne. Door de aanleg van de Zuidelijke Randweg wordt het Bedrijventerrein Buren-Veldkamp
tweezijdig op het (inter) nationale wegennet - de A - l en de A-35 - ontsloten waarbij er tevens een
ontlasting optreedt van de verkeersdrukte ter hoogte van Westermaat Plein. Voor de regionale
bereikbaarheid (Innovatiedriehoek) geldt de Zuidelijke Randweg als een belangrijke - nu nog
ontbrekende - by-pass in het geval zich op de A-l/A-35 stremmingen of calamiteiten voordoen. De
Zuidelijke Randweg wordt in de studies van de Regio Twente gezien als No-regret maatregel, m.a.w.
deze zal ten alle tijden aangelegd moeten worden om de doorstroming op het lokaal en bovenlokaal
wegennet te verbeteren.
Met betrekking tot de Westelijke Randweg wordt een tweetal scenario's uit de Scenariostudie
(bijiage A) geschikt geacht. Ten eerste het bestaande trace, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
Prins Bernhardlaan/Oonksweg/Hosbekkeweg (Scenario 1) en ten tweede het trace door het
bedrijventerrein Molenkamp (Scenario 2a). Gezamenlijk met de provincie zal, als vervolg op het
gezamenlijk verrichte Scenario-onderzoek, worden onderzocht op welke wijze een van beide trace's
robuust en toekomstbestendig genoeg kan worden gemaakt. De Randweg direct langs Molenkamp
heeft te veel impact op de Groene Poort en wordt daarom door de gemeente Borne als niet
wenselijk gezien. Het spoor wordt in deze twee Scenario's ongelijkvloers gekruist, waardoor de
barriere werking in dit gedeelte van Borne wordt opgelost. Ook verkeer vanuit Weerselo en Saasveld
zal sneller de nieuwe ontsluiting gaan nemen i.p.v. door het centrum te rijden. Met betrekking tot
het trace over het bedrijventerrein Molenkamp kan er een voordeel worden gehaald uit het feit dat
dit bedrijventerrein vanaf het jaar 2014 wordt geherstructureerd. Niet alleen kan er in dit verband
een financieel voordeel worden behaald door dat er werk met werk kan worden gemaakt. Tevens
kan, als gevolg van de noodzakelijke ingrijpende fysieke maatregelen, de weg optimaal worden
ingepast.
Voor de lange termijn zet de gemeente Borne in op de oplossing zoals deze door de Regio Twente in
verschillende studies is opgenomen. In het door DB van de Regio Twente vastgestelde Wegenvisie en
de bereikbaarheidsstudie - als verdiepingsslag van de A l zone - is de Regionale Westelijke Randweg
als beste oplossing naar voren gekomen. Deze Westelijke Randweg zal zo lang mogelijk gebundeld
langs de A35 of op de Bornerbroeksestraat lopen en sluit tussen Zenderen en Almelo aan op de
N743. Dit biedt niet alleen een zeer goede oplossing voor het omleiden van het doorgaand verkeer
om de kern van Borne, maar tevens voor het behouden van een directe en robuuste verbinding
Hengelo-Almelo, de bereikbaarheid van het Twentse achterland (Albergen, Tubbergen), het behoud
van de Zendersche Es en de leefbaarheid van Zenderen. Door deze nieuwe Randweg kan de N743
door Zenderen als erftoegangsweg 30 km ingericht worden. De N743 tussen Zenderen en Borne kan
als erftoegangsweg 60 km uur ingericht worden en de N743 door Borne wordt ter hoogte van de
Stroom Esch afgewaardeerd en ter hoogte van de Bornsche Maten geknipt. Voor de Groene Poort
betekend dit dat het gebied doorkruist gaat worden door maar een gebiedsontsluitingsweg 80 km
i.p.v. de huidige twee gebiedsontsluitingswegen (N743 en Bornerbroeksestraat). Deze Regionale
Westelijke Randweg zorgt voor een duurzame oplossing voor het Regionale netwerk.
Er wordt nog onderzoek uitgevoerd naar het rechtstreeks aansluiten van de Bekenhorst op de
afgewaardeerde N743. Door een mogelijke aansluiting zal de Stroom Eschlaan en de
Weerselosestraat langs de N743 minder doorgaand verkeer gaan krijgen.
Belangrijke bestemmingen moeten goed bereikbaar zijn per fiets en er moeten voldoende
fietsparkeerplaatsen zijn. Rondom het NS Station is dat inmiddels gerealiseerd. Volgens onderzoek
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van de NS zal er echter in 2020 een te kort zijn aan fietsparkeerplaatsen. In het fietsbeleidsplan zal
hier aandacht voor zijn. In het Centrum worden - daar waar nodig - extra fietsparkeerplaatsen
aangelegd. Enkele van deze parkeerplaatsen worden voorzien van oplaadapparatuur voor de
elektrische fiets.
In Borne wordt het openbaar vervoer verder gestimuleerd. Bushaltes worden opgehoogd waardoor
meer mensen gebruik kunnen maken van het reguliere OV. Door buslijn 51 en de nieuwe buslijn 50 welke door de Bornsche Maten en de Stroom Esch zal rijden - zullen langs het station rijden.
Hierdoor ontstaat een beter OV-knooppunt. Door de OV-fiets op het station te faciliteren wordt het
voor- en natransport verbeterd.
2. Verkeersveiligheid
Door in te zetten op de 3 E's, te weten Engineering (het veiliger maken van de weg), Educatie (het
veranderen van kennis, vaardigheden en houding in en over het verkeer) en Enforcement (de
handhaving op de verkeersregels) wil Borne de verkeersveiligheid verhogen. Schoolomgevingen en
schoolroutes worden in het overkoepelende School Vervoer Plan opgenomen en langzaam
verkeerroutes (o.a. voor de fiets) worden veiliger gemaakt.
In 2011 zijn er duurzame en energiebesparende LED-verlichting langs de fietspaden van Hertme en
van Zenderen naar Borne aangelegd.
Enkele wijken worden de komende jaren duurzaam veilig ingericht middels 30km zones.
3. Gezonde en aantrekkelijke Leefomgeving
Door reaiisatie van een nieuwe randwegenstructuur wordt de huidige provinciale verbinding tussen
Hengelo en Almelo (N743) geknipt waardoor de Bornsche Maten een optimale aansluiting krijgt op
de kern van Borne. In Zenderen wordt de N743 als erftoegangsweg 30 km ingericht. Ook ter hoogte
van de Stroom Esch zal de verkeersintensiteit lager worden.
In relatie tot de verwachte sterke groei in het goederenvervoer zet Borne zich in voor een duurzame
opiossing voor de barrierewerking en voor de milieuoverlast (trillingen, geluid) die door het spoor
veroorzaakt worden.
De reaiisatie van de fietssnelweg F35 langs het spoor, welke onderdeel uitmaakt van het
Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente (HFT), draagt bij aan het bereiken van een gezonde en
aantrekkelijke leefomgeving.
In 2011 en 2012 wordt de koersnota voor het parkeerbeleid geschreven waarna in het
uitwerkingsprogramma o.a. een beter gebruik van de parkeergarage, het betere gebruik van de
openbare ruimte en de aanleg van oplaadpunten voor fiets en auto nagestreefd zal worden.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

Borne is binnen de Netwerkstad Twente volop in beweging. De gemeente heeft de behoefte om het
huidige Structuurplan Uitbreiding Borne (2004) te actualiseren en de grote ruimtelijke
ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en infrastructuur opnieuw af te stemmen en vast
te leggen in de Structuurvisie.
De Woonvisie en de Bedrijventerreinenvisie zijn inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld
(November 2010 respectievelijk Februari 2011). De Mobiliteitsvisie is de laatste onderlegger voor de
nieuwe Structuurvisie. Deze beschrijft in hoofdlijnen de keuzes die de komende 10 jaar op het gebied
van verkeer en vervoer noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te
verbeteren.
1.2

Werkwijze

Omdat er in 2008 een IVP is vastgesteld - waarvoor de burgerparticipatie veel input heeft verzorgd is voor het opstellen van deze Mobiliteitsvisie niet opnieuw naar de wensen van de burger gekeken.
Er is meer gekeken naar de huidige structuurvisie en er zijn verdiepingsonderzoeken uitgevoerd. Er is
samengewerkt met ProRail, er is gekeken naar buurgemeenten en naar de laatste regionale
onderzoeken, zoals naar de Al-zone van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, naar de
Omgevingsvisie van de provincie Overijssel en naar de Wegenvisie van de Regio Twente. Met behulp
van het Regionale Verkeersmodel (RVMK Regio Twente 2010) zijn de bovengenoemde studies
uitgevoerd.
Naast de samenwerking met andere overheden is binnen Borne gekeken naar samenwerking met
andere beleidsvormen, zoals RO (Ruimtelijke Ontwikkeling), WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) en Welzijn en Educatie. Beleidsvormen waar mobiliteit een belangrijke rol speelt en
waar de nodige samenwerking plaats zal vinden. Met name de relaties tussen RO en verkeer en
vervoer worden ook landelijk en regionaal gelegd (zie tabel 1.1).

Landelijk
Provinciaal

Ruimtelijke ordening
Nota Ruimte
Omgevingsvisie

Regio Twente

Ruimtelijke Economische
Ontwikkelingsagenda
Gemeente Borne
Structuurvisie
Tabel 1.1; relaties tussen ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer
1.3

Verkeer en vervoer
Nota Mobiliteit
Provinciaal Verkeers- en
Vervoersplan
Regionaal Verkeers- en
vervoersplan / Wegenvisie
Mobiliteitsvisie Borne

Opbouw Mobiliteitsvisie Borne

De Mobiliteitsvisie heeft de volgende inhoud:
•
In hoofdstuk 2 wordt het beleidskader weergegeven waarbinnen de Mobiliteitsvisie is
opgesteld. Zowel het regionaal, provinciaal en landelijk beleid worden hier kort beschreven.
•
In hoofdstuk 3 worden de vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer, waarvoor de
gemeente Borne zich gesteld ziet, beschreven.
•
In hoofdstuk 4 worden de visie, de ambitie en de doelstellingen van de gemeente Borne
gedefinieerd.
•
Hoofdstuk 5 beschrijft de acties, de specifieke keuzes die gemaakt moeten worden om de
doelstellingen te realiseren.
•
Hoofdstuk 6 vertaalt de voorgestelde maatregelen in een overzichtelijk en tijdgebonden
uitvoeringsprogramma.
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2

Regionaal, Provinciaal en Landelijk

Beleidskader

De Mobiliteitsvisie van de gemeente Borne staat niet op zich. Het sluit aan bij landelijke, provinciale
en regionale beleidskaders welke in dit hoofdstuk kort beschreven worden. Een goede afstemming
van de gemeentelijke plannen met plannen op de hogere beleidsniveaus is belangrijk en wordt zowel
ambtelijk als bestuurlijk continue gevoerd.
2.1

Regionaal beleid

De Regio Twente heeft als kaderwetgebied haar eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor
het opstellen van een Regionaal Verkeer- en Vervoersplan (RVVP). In Twente is de Regio Twente voor
infrastructurele maatregelen bevoegd. Als vervolg op het beter benutten van het regionale wegennet
(Twente Mobiel), is de Wegenvisie Twente opgesteld.
Doel van de Wegenvisie is de belangrijkste economische kerngebieden tot aan 2030 goed bereikbaar
te houden via een regionaal betrouwbaar en robuust wegennet. Dit wegennet moet een goede
doorstroming garanderen.
In de Wegenvisie is een netwerkanalyse uitgevoerd waarin de oplossing van de knelpunten in Twente
wordt beschreven. Enerzijds door nieuwe vormgeving van bestaande infrastructuur en anderzijds
door het aanleggen van nieuwe infrastructuur. In Bijiage C in onder anderen figuur C.2, staan de
belangrijkste oplossingen uit de Wegenvisie. Ook in de verdiepingsslag in het kader van de Al-zone is
de Twentse Bereikbaarheid verder onderzocht, in Bijiage D is de samenvatting weergegeven. Voor
Borne is belangrijk dat uit deze studies is gebleken dat een Westelijke en Zuidelijke Randweg
noodzakelijk zijn voor een goede duurzame bereikbaarheid op de corridor langs de A35. Door deze
corridor te versterken zal ook de bereikbaarheid van de Innovatiedriehoek verder toenemen.
Aangeven is dat niet alleen naar de wegen direct om de Innovatiedriehoek gekeken moet worden
maar ook de wegen ernaartoe verbeterd moeten worden. De Regio Twente zal zich hiervoor extra
inzetten, zowel strategisch als financieel.
2.2

^

#

Provinciaal beleid

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan (PVVP) legt de koers in hoofdlijnen vast van het provinciaal
verkeer- en vervoersbeleid in aansluiting op de Nota Mobiliteit van het Rijk.
Het provinciaal beleid kenmerkt zich door infrastructurele oplossingen te zoeken voor
mobiliteitsvraagstukken waarbij tegelijk daarmee samenhangende ruimtelijke problemen, zoals
bijvoorbeeld de revitalisering van bedrijventerreinen en spoorse doorsnijdingen duurzaam en
kwaIitatief opgelost worden.
Ook de provincie heeft aangegeven dat op het gebied van mobiliteit de studie naar de Al-zone en de
verdiepingslag die in deze studie (Twentse Bereikbaarheid, Bijiage D) heeft plaats gevonden goede
keuzes zijn gemaakt waardoor draagvlak gecreeerd kan worden. Centrale vraag was hier hoe
vergroten we de capaciteit op de A-35/N743 rond Borne om het regionale netwerk te versterken.
2.3

Landelijk beleid

In de Nota Mobiliteit is het beleid op het gebied van mobiliteit in Nederland vastgelegd. Hier wordt
gesproken over Mobiliteit binnen grenzen van leefbaarheid en veiligheid. De regionale
netwerkanalyses en Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyses (LMCA's) worden
in
deze Mobiliteitsvisie samengebracht door gebruik te maken van de regionale studies die door de
Regio Twente in samenwerking met de gemeenten zijn uitgevoerd.
In 2008 is de Nota Mobiliteit omgedoopt tot de MobiliteitsAanpak, omdat deze term beter aansluit
bij de doelstellingen van het project.
De MobiliteitsAanpak is een verdere stap in het samenwerkingsproces tussen rijk en regio. De
MobiliteitsAanpak is het antwoord op de uitdagingen die de regionale netwerkanalyses en LMCA's
signaleerden. Het is een plan van aanpak hoe de nationale mobiliteitsopgave het hoofd geboden kan
worden. Daarbij kijkt het Rijk meer naar gebiedsgerichte oplossingen in plaats van naar
knelpuntgerichte oplossingen. Dat betekent dat vooral gekeken wordt naar oplossingen (ook
9

multimodaai) voor knelpunten die aansluiten bij de regionale opgaven en mogelijkheden, zonder het
landelijke beeld en belang uit het oog te veriiezen. Daarvoor is het Rijk van plan om gebiedsagenda's
te introduceren. Zo komt er per regio een gebiedsgerichte agenda waarin Rijk en regio met elkaar
samenwerken op het gebied van samenhang tussen infrastructuur en andere ruimtelijke
ontwikkelingen.
Belangrijk onderdeel van de MobiliteitsAanpak is het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en de
oplossingen om de groei van het (internationale) goederenvervoer vooral per spoor af te wikkelen.
Zie Bijlage E.
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D u u r z a m e M o b i l i t e i t s v r a a g s t u k k e n in B o r n e
In dit hoofdstuk beschrijven we de actuele verkeer- en vervoersituatie van de gemeente Borne. De
centrale ligging maakt dat Borne goed ontsloten is op het (inter) nationale en regionale netwerk van
wegen en spoor. Keerzijde is dat Borne op een aantal plaatsen door dit netwerk doorkruist wordt wat
vraagstukken op het gebied van de bereikbaarheid, van de veiligheid en van een aantrekkelijke
leefomgeving oplevert. Deze vraagstukken worden in beeld gebracht.
3.1

Situatie

Borne ligt centraal in Twente tussen Almelo en Hengelo. Borne met haar kerkdorpen Zenderen en
Hertme telt ca. 21.500 inwoners. Borne is goed aangesloten op het bovenliggende netwerk voor de
modaliteit auto en openbaar vervoer. Naast de N743 wordt Borne ontsloten door twee directe
aansluitingen op het rijkswegennet (toe- en afrit 29 Borne West en toe-en afrit 30 Hengelo/Borne, zie
figuur 3.1).

Figuur 3.1; Ligging Borne, centraal in Twente tussen Almelo en Hengelo, aan de A1/A35, N743 en het spoor,
(bron: Google)
In de gemeente Borne zijn de laatste jaren verschillende ontwikkelingen gestart en afgerond. Kleine
inbreidingsplannen, wijkerslocaties en knooperven zijn of worden ontwikkeld. Ook zijn er een
tweetal grote ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en industrie gestart. De Bornsche
Maten, met 2700 woningen, is de uitbreidingslocatie voor de woningbouw van Borne (en gedeeltelijk
van Hengelo). Het Bedrijventerrein Buren-Veldkamp met 30ha industrie is bouwrijp gemaakt en
inmiddels hebben zich hier de eerste bedrijven gevestigd.
Een effect van de ruimtelijke ontwikkelingen is het toenemen van verkeersintensiteiten en de aanleg
van de nodige infrastructuur ter ontsluiting van deze gebieden.
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Met betrekking tot de wegen infrastructuur wordt Borne zoveel mogelijk ingericht volgens het
Duurzaam Veilig principe, waarbij onderscheid wordt gemaakt in stroomwegen (Al en A35), 80
km/uur gebiedsontsluitingswegen N743 en N744, 50 km/uur gebiedsontsluitingswegen Grotestraat,
Europastraat, Parallelweg, Deldensestraat, Azelosestraat, Prins Bernhardlaan, Oonksweg,
Hosbekkeweg en Weerselosestraat) en erftoegangswegen (wegen binnen de wijken). Naast een
goede doorstroming op de gebiedsontsluitingswegen zijn de aansluitingen van de
gebiedsontsluitingswegen op elkaar en op de stroomwegen van groot economisch belang.
Economisch belangrijke gebieden in Borne zijn het centrum, de bedrijventerreinen en de
stationsomgeving. Deze gebieden worden ontsloten door gebiedsontsluitingswegen als Grotestraat,
Europastraat, Azelosestraat, Oonksweg, Hosbekkeweg en sluiten aan op de N743, op de toe- en afrit
Hengelo/Borne (Al) en op de toe- en afrit Borne West (A1/A35).
Gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom met een maximum snelheid van 80 km/uur
beschikken over vrijiiggende fietspaden. De omliggende wegen zijn gecategoriseerd als
erftoegangswegen buiten de bebouwde kom met een maximum snelheid van 60 km/uur. Op deze
wegen wordt auto- en fietsverkeer gemengd. Uit comfortoverweging of het feit dat er veel wordt
gefietst kan gekozen worden voor vrijiiggende fietspaden. Gebiedsontsluitingswegen binnen de
bebouwde met een maximum snelheid van 50 km/uur zijn breed en beschikken over vrijiiggende
fietspaden of fietsstroken. Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom worden als 30 km zones
ingericht. Zo zal de Bornerbroeksestraat - welke is uitgerust met vrijiiggende fietspaden - niet
gedowngrade worden naar erftoegangsweg 60 km/uur. Enerzijds omdat de Bornerbroeksestraat in
de gemeente Almelo 80 km/uur blijft waardoor, op het moment dat de gemeente Borne wel naar 60
km/uur gaat, de weggebruiker in verwarring raakt en dit de veiligheid niet ten goede komt.
Anderzijds wordt er bij downgraden niet aan de CROW richtlijnen voldaan. In de Wegenvisie van de
Regio Twente is nog nader gekeken worden naar sluiproutes tussen Almelo en Borne en de
mogelijkheid om de Bornerbroeksestraat als onderdeel van de Regionale Westelijke Randweg in te
richten.
Via het spoor is Borne uitstekend ontsloten. Op het station in Borne stopt 4 keer per uur de stoptrein
richting Almelo en 4 keer per uur de stoptrein richtiing Hengelo (Enschede). Daarmee wordt ook een
goede aansluiting op de intercity's richting het westen verkregen. Zenderen wordt ontsloten via de
N743 richting Almelo en Borne. Buslijn 51 rijdt van Almelo via Zenderen en Borne naar Hengelo.
Hertme is richting Zenderen en Borne ontsloten via de Hertmerweg en Weerselosestraat. De
buurtbus zorgt hier voor de ontsluiting met het openbaar vervoer richting het NS Station van Borne.
Het Agglonet is een hoogwaardig, stadgewestelijk openbaarvervoerssysteem: een combinatie van
een snelle treindienst en een goed functionerend busnetwerk, waarin de bestaande busbanen
worden verbeterd en nieuwe worden toegevoegd. De ontwikkeling van wat nu Agglonet Twente
heet, is tien jaar geleden ingezet en heeft bijgedragen aan sterke verbetering van het Openbaar
Vervoer.
Borne is een sterke fietsstad in de Regio. Meer dan 43% van de ritten korter dan 7,5 km worden met
de fiets afgelegd (bron: Mobiliteits Onderzoek Nederland MON; 2004-2008). Hierdoor blijkt dat er
binnen de provincie Overijssel nergens meer gefietst wordt dan in Borne. Borne heeft een sterke
fietsrelatie met de Netwerkstad gemeenten en in het: bijzonder met de gemeente Hengelo. Motieven
als woon-school en woon-werk nemen hier een prominente plaats in. Op dit moment is er sprake van
een tweetal drukbereden fietsverbindingen. Een fietsverbinding langs de provinciale weg N743 met
vier verkeersregelinstallaties (VRI's) en een gevaarlijke rotondes en een fietsverbinding over de Oude
Hengeloseweg, waarbij de fietser de Amerikalaan gelijkvloers moet kruisen.
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3.2

Mobiliteitsproblemen in Borne

Dezelfde infrastructuur die Borne goed ontsloten houdt, kent juist in Borne en in Zenderen ook zijn
keerzijde. Borne en Zenderen worden doorkruist door de provinciale weg N743, welke van Almelo
naar Hengelo loopt en de N744 vanaf Albergen naar Zenderen. Borne wordt daarnaast nog eens
doorkruist door de spoorlijn. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de
leefbaarheid van verschillende wijken.
De huidige provinciale weg N743 vormt al jaren een grote barriere tussen het centrum van Borne en
de Stroom Esch. Met het realiseren van de uitbreidingslocatie Bornsche Maten neemt deze
barrierewerking alleen maar verder toe. Derhalve is al in het Structuurplan Uitbreiding Borne (2004)
en in de vaststelling van het bestemmingsplan Bornsche Maten gekozen voor een "knip" in de
huidige N743 en daarmee voor de reaiisatie van een nieuwe randwegenstructuur om Borne.

Figuur 3.2/3.3: De provinciale weg N743 vormt een barriere tussen Oud Borne en de nieuwbouwwijk de
Bornsche Maten (foto: J. Wissink)
Door de toenemende verkeersintensiteit en allerlei nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Borne en
haar buurgemeenten, zoals de ontwikkeling van het Westermaat Plein (met IKEA en Media Markt)
neemt de bereikbaarheid sterk af. Nu al ontstaan er in de ochtendspits lange wachtrijen op de A l .
Daarnaast valt de kooppiek van het Westermaat Plein en de avondspits steeds vaker samen,
waardoor ook richting de snelweg grote problemen ontstaan. Veelvoorkomende kooppieken op
feestdagen en actiedagen vormen dan regelmatig een verkeersinfarct op het onderliggende
wegennet. Daarbij ontstaan problemen op de provinciale weg (N743). En ontstaat er terugslag naar
de snelweg A l met als gevolg dat Rijkswaterstaat genoodzaakt is om de afrit richting Borne/Hengelo
af te sluiten. Naast het waarborgen van een goede doorstroming en de veiligheid op deze
internationale A l dienen echter ook ontwikkelingen langs deze A l bereikbaar te blijven.
Stilstaand verkeer op de afrit 30 (Hengelo/Borne) richting Westermaat Plein zorgt voor ongevallen op
de snelweg, zoals in december 2010 en januari 2011.

Figuur 3.4: verkeerssituatie bij topdrukte Westermaat Plein en figuur 3.5: drukte in de ochtendspits (bron: TC
Tubantia 1-2-2011)
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Komende vanaf Almelo en Albergen richting Borne, Hengelo of de snelweg ontstaan in Zenderen in
de spits lange wachtrijen voor de VRI. Dit veroorzaakt sluipverkeer tussen Albergen, Hertme en
Borne en tussen Almelo en Borne.
Ook vanuit Borne richting het provinciaal en rijkswegennet ontstaan in de ochtend- en avondspits
problemen. In de spitsperioden wordt in toenemende mate aan de noord- en zuidkant van Borne een
hoge verkeersdruk ervaren. De kruispunten waar veel voertuigverliesuren ontstaan (bron:
Wegenvisie van de Regio Twente) zijn Azelosestraat - Hosbekkeweg, Bornsestraat - Amerikalaan (en
Bornsestraat - toe- en afrit A l Deventer) en Oonksweg - Prins Bernhardlaan. Deze lange wachtrijen
veroorzaken ongewenst sluipverkeer. Dit is ongewenst omdat deze alternatieve routes door de kern
van Borne of door het waardevolle buitengebied lopen.
Naast de N743 vormt het spoor een steeds groter wordende barriere. Er zijn 5 gelijkvloerse
overwegen in de kern, maar geen alternatieven om het spoor ongelijkvloers te kruisen. Aanrijtijden
van hulpdiensten worden steeds moeilijker te halen. Op dit moment rijden er per uur 13 treinen (12
stoptreinen en intercity's en een goederentrein) door Borne. Deze treinen zorgen ervoor dat het
spoor in de huidige situatie nabij het station ca. 15 minuten per uur gesloten is (zie figuur 3.6). Dit zal
in de toekomst, door de verwachte groei van het goederenvervoer per spoor, alleen nog maar
toenemen. Naast het bereikbaarheidsprobleem binnen Borne nemen, door de overlast aan geluid en
trillingen als gevolg van de intensivering van het spoorvervoer, de leefbaarheids problemen verder
toe.
Een bijkomend probleem zijn de regelmatig voorkomende storingen van de overwegen. In 2010 zijn
er bijvoorbeeld 16 storingen bij de overweg op de Azelosestraat geconstateerd. Dit zorgt zowel voor
een bereikbaarheid- als een verkeersveiligheidsprobleem. Het komt voor dat mensen bij lange
stremming de slagbomen over de weg gaan passeren. Met ProRail, de politie en burgers wordt
intensief gesproken over eventuele oplossingen om de storingen en daarmee de veiligheid te
verbeteren.

Figuur 3.6; Nu staan we nog lang voor het spoor te wachten, maar in de toekomst zal dit beter moeten worden
(foto-.i. Wissink)
Een goede bereikbaarheid van het centrum is voor Borne van zeer groot belang. In het centrum van
Borne is geen betaald parkeren, maar geldt een blauwe zone met een maximum parkeerduur van 2
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uur. Omdat er in Bome geen betaald parkeren is ingevoerd onderscheidt ze zich ten opzichte van zijn
buurgemeenten. Het blijkt echter dat de druk op het centrum en rond het centrum steeds groter
wordt. Uit onderzoek van 2008 en 2011 blijkt dat met name op woensdagen, vrijdagavonden en
zaterdagen de hoogste parkeerdruk ontstaat (ca 85%). Op woensdag zorgt de markt voor een
beperkte capaciteit. Onderzoek naar het verplaatsen van de markt naar het Rheineplein wordt in de
Centrumvisie opgepakt. Op vrijdagavond en zaterdag is het dubbelgebruik van parkeerplaatsen in het
centrum minder. Dit omdat bewoners met een ontheffingen lang in de blauwe zone geparkeerd
staan waardoor de capaciteit in de blauwe zone lager wordt. Doordat er random het centrum
langdurig geparkeerd werd is hier in het verleden al vergunninghoudersparkeren ingevoerd. Er zal
een koersdocument voor het parkeerbeleid opgesteld worden. Bewoners zijn, middels enquetes,
gevraagd welke aangedragen opiossingen zij goed vinden. Burgers worden hier nadrukkelijk bij
betrokken.
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4

Visie, Ambitie en Doelstellingen

4.1

Visie

Door ruimtelijke ontwikkelingen en economische groei van de regio neemt de bereikbaarheid van de
kernen en het buitengebied van de gemeente Borne af. Meer inwoners, de groei van het autobezit,
uitbreiding van de Bornsche Maten en meer werkgelegenheid zorgen voor extra
verkeersbewegingen. Ook de stijgende welvaart zorgt voor meer mobiliteit. Bovendien zijn mensen
hogere eisen gaan stellen aan de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving; terwijl de toegenomen
mobiliteitsbehoefte deze omgevingskwaliteit nu juist bedreigt. Dit vraagt om een integrale visie op
de toekomst van verkeer en vervoer in Borne.
Voor de toekomstvisie heeft Borne gekozen voor 'dynamische dorpen'. In deze visie is Borne in 2030
een gewilde locatie om te wonen. De dorpse identiteit in een groene gemeente met de luxe van
stedelijke voorzieningen dichtbij, vormt de aantrekkingskracht voor vele nieuwe Bornenaren. Borne
heeft haar zelfstandigheid behouden. Het bestuur stimuleert de groei en ontwikkeling, maar niet ten
koste van de dorpse identiteit. De kern van de identiteit van Borne is noaberschap en gastvrijheid.
Doordat het inwoneraantal is gegroeid is er draagvlak voor de groei van voorzieningen. Daarbij is
vooral geinvesteerd in aansprekende nieuwe voorzieningen voor de jeugd. Door de groei zal ook de
vraag naar een goed bereikbaarheid mobiliteitssysteem blijven bestaan.
Investeringen in de renovatie van het centrum hebben van het centrum een ontmoetingsplek voor
de bewoners gemaakt. Zo zijn er goede verbindingen van de wijken naar het centrum aangelegd, is er
geinvesteerd in de uitnodigende uitstraling van het centrum en hebben nieuwe horecagelegenheden
zich gevestigd. Goede verbinding voor alle modaliteiten, interne ritten worden zoveel mogelijk met
de fiets afgelegd. Zo zijn de huidige barrieres als de M743 en het spoor niet meer aanwezig.
De aantrekkingskracht van Borne uit zich naast nieuwe woningen ook in nieuwe bedrijvigheid. Er zijn
diverse kennisintensieve zelfstandige bedrijfjes gevestigd. Deze zijn goed bereikbaar via de
Randwegenstructuur, de vele fietsverbindingen en het NS Station waarbij het voor- en natransport
goed gefaciliteerd is. Ook komen door het groene karakter van de gemeente en de vele culturele
activiteiten ieder jaar meertoeristen naar Borne en de kerkdorpen. Borne heeft zijn duurzaamheid in
een convenant met alle Bornsche bedrijven en organisaties vastgelegd. Naast de verbonden groene
energie wordt er samen gekeken hoe met Mobiliteitsmanagement ook het vervoerssysteem
duurzaam kan worden ingevuld. Werknemers moeten bewuster omgaan met mobiliteit. Waarbij
samen met de Regio Twente het 'Samen Slim Werken' wordt opgepakt.
4.2

Ambitie

De ambitie voor de gemeente Borne is om een verkeersbeleid en een verkeer- en vervoerssysteem te
bieden dat voor iedereen toegankelijk is en bijdraagt aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Borne in
2020, waarbij de ruimtelijke kwaliteit leidend is.
De ambitie
•
•
•
•

van Borne is integraal door de koppeling tussen:
Ruimtelijke kwaliteit en regionale bereikbaarheid
Ruimtelijke kwaliteit en lokale bereikbaarheid
Veiligheid en leefbaarheid
Alle vervoerswijzen
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4.3

Doelstellingen

De doelstelling die Borne voor de komende 10 jaar voor ogen heeft is een bereikbare en
verkeersveilige gemeente waarin een hoge kwaliteit van de leefbaarheid wordt nagestreefd.
Verbeteren van de regionale en lokale bereikbaarheid

Creeren van een gezonde en (verkeer)veilige leefomgeving

Verhogen van de leefbaarheid.
Als voorwaarde voor het realiseren van deze doelstellingen en daarmee van de ambitie van Borne
geldt het meenemen van hogere overheden en buurgemeenten in de uitvoeringsplannen. Met name
het Ministerie, de provincie Overijssel, de Regio Twente en de buurgemeenten zijn belangrijke
partners. Het is daarom zaak om regelmatig met de partners te communiceren inzake planvorming
en -uitvoering. Deze mobiliteitsvisie zal goed afgestemd worden op plannen van hogere overheden
en (buur)gemeenten, en de gemeente Borne zal deel nemen aan projectgroepen welke opgericht
worden om het regionale wegennet te verbeteren. Duurzame mobiliteit oplossingen worden verder
uitgewerkt en zorgen voor meer regionale draagvlak.
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5

Duurzame Mobiliteit Opiossingen
In hoofdstuk 3 is de actuele verkeer- en vervoersituatie in Borne beschreven en zijn de
belangrijkste vraagstukken op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefomgeving
genoemd. Op grond van de visie, de ambitie en de doelstellingen worden
oplossingen/maatregelen aangereikt die de komende 10 jaar een bijdrage leveren aan de
reaiisatie van deze doelstellingen. Bij elk van de opiossingen geldt als randvoorwaarde dat
gekeken wordt naar de duurzaamheid (landschapbehoud, zuinig energieverbruik, lage
milieubelasting).
De fasering neemt in de mobiliteit opiossingen gedurende het proces van de Mobiliteitsvisie
en Structuurvisie een belangrijke plaats in. De aanleg van randwegen en de opiossingen om
de barriere van het spoor te verminderen moeten daarin samen komen tot een duurzame
opiossing. Wat wil Borne op de korte termijn en wat op de lange termijn. De raad heeft
aangegeven de Zuidelijke Randweg op de korte termijn te willen aanleggen. De Regionale
Westelijke Randweg inclusief de knip in de N743 op de lange termijn. De keuze voor de
Westelijke Randweg is daarnaast belangrijk voor de keuze van de spoortunnel. Ook Zenderen
zal in de toekomst nog meer een bottleneck worden. Tijdens dit proces heeft de Regio
Twente in het kader van de Al-zone een verdiepingsslag gemaakt naar de bereikbaarheid van
en in Twente. Hier is uit gekomen dat - kijkende naar de lange termijn - de Westelijke
Randweg niet direct langs Borne moet lopen (langs De Molenkamp) maar ook een opiossing
voor zowel het doorgaande verkeer door Borne van Almelo-Hengelo als het verkeer vanaf
Noordoost Twente (Albergen) moet worden. Zie ook Bijlage C; figuur C.2 en Bijlage D;
scenario 2. De Regionale Westelijke Randweg zal dus al voor Zenderen richting de
Bornerbroeksestraat moeten lopen om vandaar de verbinding met de Zuidelijke Randweg en
de snelweg te krijgen. Voor de Regionale Westelijke Randweg zal de Regio Twente de regie
gaan voeren. In de volgende paragraven wordt hier verder op ingegaan.
Met betrekking tot de Westelijke Randweg wordt een tweetal scenario's uit de
Scenariostudie (bijlage A) geschikt geacht. Ten eerste het bestaande trace, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de Prins Bernhardlaan/Oonksweg/Hosbekkeweg (Scenario 1) en ten
tweede het trace door het bedrijventerrein Molenkamp (Scenario 2a). Gezamenlijk met de
provincie zal, als vervolg op het gezamenlijk verrichte Scenario-onderzoek, worden
onderzocht op welke wijze een van beide traces robuust en toekomstbestendig genoeg kan
worden gemaakt. De Randweg direct langs Molenkamp heeft te veel impact op de Groene
Poort en wordt daarom door de gemeente Borne als niet wenselijk gezien. Het spoor wordt
in deze twee Scenario's ongelijkvloers gekruist, waardoor de barriere werking in dit gedeelte
van Borne wordt opgelost. Ook verkeer vanuit Weerselo en Saasveld zal sneller de nieuwe
ontsluiting gaan nemen i.p.v. door het centrum te rijden. Met betrekking tot het trace over
het bedrijventerrein Molenkamp kan er een voordeel worden gehaald uit het feit dat dit
bedrijventerrein vanaf het jaar 2014 wordt geherstructureerd. Niet alleen kan er in dit
verband een financieel voordeel worden behaald door dat er werk met werk kan worden
gemaakt. Tevens kan, als gevolg van de noodzakelijke ingrijpende fysieke maatregelen, de
weg optimaal worden ingepast. De overige spoorwegovergangen worden in paragraaf 5.1.5
besproken.

5.1

Bereikbaarheid

5.1.1

Aanleg van de Zuidelijke Randweg
Door aanleg van de Zuidelijke Randweg en daarmee de doorstroming op hoofdwegen te
optimaliseren wordt het doorgaand verkeer om Borne geleid en wordt de bereikbaarheid van
en naar Borne verbeterd. De Zuidelijke Randweg zorgt voor een betere ontsluiting op het
Rijkswegennet. Door de Zuidelijke Randweg verbetert de regionale bereikbaarheid van
bijvoorbeeld de Innovatiedriehoek doordat locale verkeer sneller het onderliggende
wegennet gebruikt i.p.v. het rijkswegennet. Daarnaast vormt de Zuidelijke Randweg een
bypass op het moment dat zich stremmingen ten gevolgde van ongevallen of calamiteiten op
18

de A-l/A-35 voordoen. Het wegennet zal in zijn geheel op regionaal en lokaal niveau
robuuster worden.
Hengelo legt extra capaciteit op de kruispunten aan, waardoor de doorstroming ter hoogte
van de toe- en afrit 30 verbetert. Echter uit de studie van de Regio Twente (Wegenvisie;
Bijiage B) blijkt dat deze extra capaciteit niet toekomstvast is. De aanleg van de Zuidelijke
Randweg blijft noodzakelijk en wordt ook als No-regret maatregel gezien.
Door de aanleg van de Zuidelijke Randweg verdeelt het verkeer zich over de toe- en afrit 30
en 29. Op zeer drukke momenten kan door middel van Dynamische Route Informatie
Panelen (zogenaamde DRIP's) op de A1/A35 het verkeer geleid worden.
In de tracestudie Zuidelijke Randweg is het voorkeurstrace gekozen om direct langs de A l de
wegen te bundelen. Dit geeft de minste overlast voor de burgers en doorsnijdt het gebied
het minst. De kruispuntoplossingen richting toe-afrit 29 Borne West wordt in de volgende
fase van het project uitgewerkt met dynamische verkeerssimulatie. In de Milieu Effect
Rapportage (MER) van de Zuidelijke Randweg worden o.a. de milieu effecten onderzocht.
5.1.2

Westelijke Randweg in Borne
Op basis van het scenario-onderzoek Westelijke Randweg (bijiage A) zijn 3 traces onderzocht.
Na de verdiepingsslag - welke gezamenlijk met de provincie is uitgevoerd - is de conclusie
dat een Westelijke Randweg om De Molenkamp (trace 2b) iets beter scoort dan de betere
inpassing van de huidig N743 ter hoogte van de Bornsche Maten (trace 3). De afweging
tussen, aan de ene kant de leefbaarheid Bornsche Maten en het een worden van Borne en
aan de andere kant de belasting aan de westkant van Borne door een nieuwe randweg is een
bestuurlijke keuze. Het trace 2b tast de Groene Poort te veel aan waardoor deze minder
draagvlak krijgt. Een tweetal scenario's uit de Scenariostudie (bijiage A) worden wel geschikt
geacht. Scenario 1; Prins Bernhardlaan/Oonksweg/Hosbekkeweg en Scenario 2a welke over
het bedrijventerrein Molenkamp gaat. Gezamenlijk met de provincie zal, als vervolg op het
gezamenlijk verrichte Scenario-onderzoek, worden onderzocht op welke wijze een van beide
traces robuust en toekomstbestendig genoeg kan worden gemaakt.
Voor Borne is het belangrijk dat de barriere van het spoor snel wordt opgelost. De kans doet
zich voor om op korte termijn, in een van de twee scenario's de spoortunnel te realiseren.
Door de financiele reserveringen van de provincie voor participatie in de tunnel is een snelle
realisatie noodzakelijk. De tunnel in zal duurzaam en voor al het verkeer toegankelijk
worden. De uitwerking van deze opwaardering gaat vanaf de N743 over het trace richting de
Bornerbroeksestraat en Hosbekkeweg tot aan de Azelosestraat. Hier zal de Zuidelijke
Randweg op de westelijke ontsluiting van Borne aansluiten.

5.1.3

Aanleg van de Regionale Westelijke Randweg om Zenderen en Borne
Tegelijk heeft de Regio Twente een verdiepingsslag gemaakt van de studie Al-zone. Hier is
naar voren gekomen dat na aanleg van de Westelijke Randweg om De Molenkamp Zenderen
nog als grote bottleneck in het regionale wegennet blijft bestaan. De Regionale Westelijke
Randweg is in de Wegenvisie Twente en de bereikbaarheidsstudie als de oplossing naar
voren gekomen. Door de Regionale Westelijke Randweg komende vanaf Almelo al voor
Zenderen richting de Bornerbroeksestraat aan te leggen ontstaat de mogelijkheid om de
huidige N743 door Zenderen af te waarderen tot erftoegangsweg en tevens deze N743
tussen Zenderen en Borne en ter hoogte van de Stroom Esch af te waarderen en te knippen
in de Bornsche Maten. De Bornsche Beeklaan - welke als ontsluiting voor de Bornsche Maten
- zal functioneren, zal in geval van calamiteiten op de randwegen goed blijven functioneren.
Doorgaand verkeer tussen Almelo en Hengelo zal dan al vroeg en snel omgeleid worden
waardoor de kans op doorgaand verkeer door Borne tot een minimum beperkt wordt.
Hierdoor ontstaat ook een betere verbinding tussen de N743 en de toe- en afrit 29 (Borne
West). Door tussen de N744 en de N743 een kwart rondweg aan te leggen zal de Westelijke
Randweg het verkeer vanaf Albergen (N744) richting de snelweg beter afwikkelen. Hiermee
krijgt de gemeente Dinkelland een betere en snellere verbinding naar het Rijkswegennet.
Nog voor de aanleg van de Zuidelijke en Westelijke Randweg kan het kruispunt Azelosestraat
- Hosbekkeweg van een VRI voorzien worden. In het pakket Beter Benutten van de Regio
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Twente is er al financiele toezeggingen gedaan om dit kruispunt - dat nu al een groot
probleem vormt - sneller op te lossen. De vormgeving zal zo worden uitgevoerd dat het
kruispunt past in een duurzame opiossing in de randwegen structuur.
De twee scenario's voor de Westelijke Randweg in Borne (paragraaf 5.1.2) zal op korte
termijn een belangrijke impuls bieden voor de revitalisering van De Molenkamp. Daar waar
werk met werk gemaakt kan worden zal dit een positieve bijdrage op de reaiisatie kosten
hebben. Ook de inpassing van het nieuwe trace is daarmee makkelijker uit te voeren. Op het
moment dat voor scenario 1 gekozen wordt zal ook de Prins Bernardlaan beter ingericht gaan
worden (verdervan de huizen af) en zal de leefbaarheid hier verbeteren. Zolangde Regionale
Westelijke Randweg nog niet aangelegd is zal de voorrang op het kruispunt Prins
Bernhardlaan - Oonksweg gewijzigd moeten worden zodat verkeer vanaf de Oonksweg
richting de Prins Bernhardlaan beter doorstroomt.
In figuur 5.1 wordt de Visiekaart voor verkeer weergegeven, waarin is aangegeven dat de
Westelijke Randweg in Borne 2 opties kent met tunnel en de Regionale Westelijke Randweg
om Zenderen komt te liggen.
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Figuur 5.1: Visiekaart Verkeer gemeente Borne (bron:Verkeersmodel Borne 2011)
5.1.4

Zenderen
Door voor de lange termijn te kiezen voor de Regionale Westelijke Randweg, waarbij de
N743 komende vanaf Almelo al voor Zenderen richting de Bornerbroeksestraat wordt
aangelegd, zal het knelpunt in Zenderen opgelost worden. Door ook de kwart rondweg
tussen de N744 en de N743 aan de noorcl kant aan te leggen zal ook het verkeer van
Dinkelland dat richting de A35 (Borne West) en Hengelo gaat niet door Zenderen rijden. In
Zenderen zal de huidige N743 als erftoegangsweg ingericht worden. De Regionale Westelijke
Randweg is in de Wegenvisie van de Regio Twente vastgesteld door haar Dagelijks Bestuur
(DB). En is in aan de Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) aangeboden en
gevraagd zo te handelen. De provincie heeft aangegeven dat de Regionale Westelijke
Randweg op draagvlak kan rekenen zoals in de regionale studies met de Regio Twente
aangegeven.
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5.1.5

Verminderen barriere van het spoor;
Het eerste deel van de Zuidelijke Randweg is inmiddels gerealiseerd met een ondertunneling
van het spoor (zie figuur 5.2). De tunnel in de Westelijke Randweg in Borne (Scenario 1 of 2a)
zal op identieke wijze het spoor kruisen zodat een optimale doorstroming van het verkeer en
mede ook van hulpdiensten gegarandeerd wordt. Beide tunnels moeten voor de
hulpdiensten en vrachtwagens toegankelijk zijn. Dit houdt in dat beide tunnels een
doorrijhoogte hebben/krijgen van 4,60 meter. Hiermee wordt tevens aan de wettelijke eis
van Rijkswaterstaat voldaan in het kader van een calamiteitenroute. Dit laatste speelt vooral
een rol voor de Zuidelijke Randweg waar, door extra subsidie van de Regio Twente, deze
doorrijhoogte is gerealiseerd. Voor beide tunnels geldt bovendien dat hierdoor het
vrachtverkeer zoveel mogelijk om de kern van Borne heen geleid wordt.
Om in het centrum een goede oplossing voor de barriere van het spoor te ontwikkelen, moet
de Value Engineering (Bijiage B) verder uitgewerkt worden. De uiteindelijk integrale oplossing
is sterk afhankelijk van de financiele mogelijkheden. Hier moet strategisch de juiste keuzes
gemaakt worden. Eventuele veranderingen in verkeersstromen worden met het Regionale
Verkeersmodel doorgerekend. Met de provincie en het Ministerie wordt al uitvoerig
gesproken.
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Figuur 5.2: Tunnel Amerikalaan maakt onderdeel uit van de Zuidelijke Randweg. In de Westelijke
Randweg zal ook een tunnel aangelegd worden. (foto; J. Wissink)
5.1.6

Beter benutten openbaar vervoer;
Wil de gemeente Borne de bereikbaarheid behouden dan wordt het stimuleren van fiets en
openbaar vervoer in de toekomst - bij de groei van het autobezit - steeds belangrijker. Naast
bereikbaarheid vervult het openbaar vervoer ook een sociale functie. Mensen die geen auto
hebben of mindervalide zijn dreigen in een isolement te komen als er geen alternatieve
vervoerwijzen worden aangeboden. Ook de Regio Taxi vervult daarin een belangrijke rol.
Door het NS Station heeft Borne regionaal een sterke aantrekkingskracht. Via het spoor heeft
Borne een directe aansluiting met Hengelo en Almelo. Deze stoptrein rijdt 4 keer per uur per
richting naar deze steden. De intercity's sluiten daarbij goed aan in Hengelo en Almelo. In 15
minuten ben je in hartje Enschede. De trein is daarmee een goed alternatief in Twente en er
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heeft de laatste jaren een grotere groei in het openbaar vervoer plaatsgevonden in
vergelijking met het landelijk gemiddelde (bron: Regio Twente).
Het P&R terrein wordt regionaal gebruikt en uit het kentekenonderzoek van 2011 is gebleken
dat vanuit heel Twente dagelijks mensen parkeren op het P&R terrein om daarna de reis met
de trein voort te zetten. Met deze goede faciliteiten kan de ketenmobiliteit en daarmee een
'Modal split' bewerkstelligd worden.
Er wordt veel gebruik gemaakt van het openbaar vervoer in Borne. Dagelijks staat de
fietsenstalling vol. Studenten en werkenden maken veel gebruik van de trein. Het
revitaliseren van de stationsomgeving door de aanleg van het P&R terrein en de vele
overdekte fietsparkeerplaatsen werpt zijn vruchten af. De bereikbaarheid van de Bornse
stationomgeving wordt door de aanleg van de F35 sterk verbeterd. Ook heeft met ProRail en
NS overleg plaats gevonden hoe de informatievoorziening op het perron vergroot kan
worden. Inmiddels staat er op het NS terrein een informatiepaneel voor spoor 1 en 2. Wat
betreft het fietsparkeren blijkt uit onderzoek van NS dat er in 2020 een tekort aan
fietsparkeerplaatsen ontstaat. De gemeente komt alleen in aanmerking voor subsidie als
zogenaamde weesfietsen - fietsen zonder eigenaar - en fout geparkeerde fietsen adequaat
worden aangepakt. Hier wordt nu regionaal gekeken naar een betere en goedkopere
oplossing.
In 2012 wordt de OV-fiets opgenomen in de stationsomgeving. Het aanbieden van de OVfiets is een stimulans voor het openbaar vervoer. De gemeente Borne biedt de reizigers
hiermee een beter voor- en natransport per fiets aan. De OV-fiets is de snelle en flexibele
huurfiets voor het laatste stukje van de reis naar de bestemming in bijvoorbeeld het
centrum, de verschillende wijken of de industriegebieden. De OV-fiets berust op het principe
f

van een lidmaatschap. Deelnemers aan het
systeem hebben een pas ter identificatie, waarmee
een fiets bij de fietsenstalling kan worden
afgehaald. De kosten van de huur worden van de
bank- of girorekening van de deelnemer
afgeschreven, waardoor betaling van een borgsom
en contante afrekening van de huursom overbodig
is geworden. Ook ziet de gemeente een kans om
mensen, die van de groene omgeving van Borne
willen genieten de trein en OV-fiets gaan
gebruiken. In figuur 5.3 is de herkenbaarheid van
de fiets weergegeven.

figuur 5.3: Herkenbaarheid OV-fiets (bron: OV-fiets)
Buslijn 51 is - nadat de ovonde is aangelegd - langs het NS Station van Borne gaan rijden.
Hierdoor is er een OV-knooppunt ontstaan waar trein, buslijn 51, buurtbus, fiets en
voetganger bij elkaar komen . Op het moment dat buslijn 51 een goede bezetting heeft
kunnen meerdere haltes via het Halteplan van de Regio Twente toegankelijker gemaakt
worden. De buurtbus sluit goed aan op de trein en hier wordt ook gekeken naar een
toegankelijke opstap bij het NS station of op andere plaatsen waar dit nodig is. Mogelijk krijgt
de buurtbus in de nabije toekomst ook een lage instap zoals de regionale bussen. In de
Bornsche Maten is bij de nieuwe aanbesteding in 2012 rekening gehouden met de
mogelijkheid voor een inpassing van een HOV-lijn (buslijn 50; Hoogwaardig Openbaar
Vervoer). Deze nieuwe buslijn 50 doet dan tegelijkertijd ook de Stroom Esch en het NS
station in Borne aan. Vanaf december 2012 zal Syntus het busvervoer in Twente van
Connexxion gaan overnemen. Met Syntus en de Regio Twente zal de komende periode het
openbaarvervoerssysteem in Borne besproken worden.
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Voor met name minder validen (in het bezit zijn van de pas WMO) maken gebruik van de
Regio Taxi. 97% Van de reizigers die in Borne gebruikmaken van de Regio Taxi is in bezit van
deze pas. De kwaliteit van de Regio Taxi is van zeer groot belang. Borne onderzoekt in
samenwerking met andere gemeenten of er een alternatief openbaar vervoer systeem
opgezet kan worden die voor mindervalide mensen voor een betere participatie kan zorgen.
In 2011 heeft een nieuwe aanbesteding van de Regio Taxi plaatsgevonden en deze is
beoordeeld op prijs en kwaliteit. Een goede beleidsstap want - al is deze kwaliteitsimpuls dan
wel duurder- het zorgt voor minder isolement en een betere bereikbaarheid van iedereen. In
de nieuwe OV-visie van de Regio Twente wordt sterk ingezet op kwaliteit, betrouwbaarheid
en informatievoorziening. Hier sluit Borne in haar beleid op aan.
5.1.7

Realiseren van veilige en snelle fietsroutes van en naar het centrum, van en naar het NS
Station en van en naar Hengelo/Almelo;
Door de aanleg van de fietssnelweg F35 langs het spoor van Almelo naar Borne en van Borne
naar Hengelo wordt een snelle en veilige verbinding gerealiseerd. Hierdoor wordt men
gestimuleerd sneller de fiets te pakken in plaats van de auto. Daarnaast wordt bij het station
en in het centrum de elektrische fiets gefaciliteerd door het aanleggen van oplaadpunten.
De F35 vormt de regionale fiets-as door Twente (zie figuur 5.4). Het belang van deze as wordt
nog eens bekrachtigd door de Regio en het Rijk. Zij zorgen er voor dat de F35 in totaal voor
80% gesubsidieerd wordt. Naast deze subsidie bronnen wordt nog gekeken naar Europese
subsidies in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen, de
zogenaamde EFRO-subsidie.
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Figuur 5.4: Fietssnelweg in Twente (bron: Masterplan F35, waarbij in Borne nog geen keuze is gemaakt
aan welke kant van het spoor de F35 wordt aangelegd)
In Almelo wordt de F35 aan de zuidkant van het spoor aangelegd. In Hengelo wordt deze aan
de noordkant aangelegd. Bij de realisatie van de tunnel Amerikalaan is al rekening gehouden
met het feit dat de F35 vanuit Hengelo aan de noord kant binnen komt, hierdoor kunnen
fietsers in de nabije toekomst ongelijkvloers de Amerikalaan oversteken.
De raad van Borne heeft de keuze gemaakt. Ze wil de F35 in Borne tussen de Amerikalaan en
Deldensestraat aan de oostzijde van het spoor aanleggen. Op basis van een aantal criteria in
de tracekeuze studie is deze weloverwogen keuze gemaakt. Deze criteria waren; aansluiting
op trace Hengelo en Almelo - gebruikerspotentieel - aansluiting F35 op onderliggende
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wegennet - ruimtelijke inpassing - (sociale) veiligheid - comfort - overlast - kosten. Ook is
goed naar de burgers geluisterd middels inloopmiddag/avond en persoonlijke gesprekken.
Hierdoor is geprobeerd het nodige draagvlak te creeren. Begin 2012 wordt de F35 in de
actualisatie van het bestemmingsplan opgenomen. Met bewoners zal gesproken worden hoe
de F35 ingepast kan worden, hier zal het nodige maatwerk geleverd worden. De F35 zal als
een project opgezet worden waardoor alle geinvesteerde uren gesubsidieerd worden.
Naast deze snelle fietsverbinding wordt voorgesteld om het fietsnetwerk in Borne verder te
versterken. Door de F35 op veel punten op het interne wegenstructuur aan te koppelen
ontstaat een veel betere interne bereikbaarheid. Ook de wijken Bornsche Maten en Stroom
Esch zullen snel naar de F35 moeten kunnen. Ook aan de westkant van Borne tussen de
Burenweg en de Amerikalaan (op De Veldkamp) wordt gekeken om een stukje F35 aan te
leggen. Hierdoor zal west Borne een snelle aansluiting op de F35 krijgen. In het Centrumplan
wordt het fiets parkeren opgenomen met elektrische oplaadpunten voor de elektrische fiets.
Per fiets kunnen via het Fietsknooppuntennetwerk Twente eigen fietsroutes samengesteld
worden. In het Netwerk zijn er in en random Borne verschillende Toeristische
OverstapPunten (TOP's) aangelegd. Bij het NS Station zal in 2012 een TOP worden
gerealiseerd.
5.1.8

Bereikbaar houden van het centrum voor auto, openbaar vervoer en fiets en zorgen dat de
overlast van parkeren zo laag mogelijk blijft;
Op het moment dat de parkeerdruk in het centrum toeneemt door bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de Bornsche Maten of door groei van het autobezit zijn er verschillende
alternatieven om het parkeren te reguleren:
o door de blauwe zone van maximaal 2 uur parkeren terug te brengen naar 1,5 uur;
o door in woonstraten rond het centrum ook blauwe zone in te voeren;
o door het vergunninghoudersparkeren in straten daar waar mogelijk om te zetten in
blauwe zone;
o door meer Vergunninghoudersparkeren in straten random het centrum in te voeren.
o door in de parkeergarage het gratis parkeren van 1 uur naar 2 uur uit te breiden;
o door op loopafstand een gratis parkeerplaats aan te bieden, waar de hele dag
geparkeerd kan worden;
o door langparkeerders een gereduceerd tarief aan te bieden voor de parkeergarage;
o door, op de lange termijn, het invoeren van betaald parkeren.
In het koersdocument wordt het parkeerbeleid met deze alternatieven verder uitgewerkt. In
het parkeerbeleid wordt zowel het centrumgebied, de ring om het centrum en de wijken
bekeken. Vaak wordt in de ring om het centrum de parkeeroverlast ervaren hier zal voor
passende opiossingen gekozen moeten worden. De rol van de parkeergarage wordt
nadrukkelijk bij de opiossingen betrokken. Op plaatsen waar beperkte ruimte voor de auto is,
zal via beleid een betere regulering moeten plaatsvinden.

5.2

Veiligheid
Het doel van de gemeente om een gezonde en verkeersveilige leefomgeving te creeren
wordt concreet vertaald in het subdoel het aantal verkeersslachtoffers te minimaliseren.
Om dit te bereiken wordt ingezet op het beTnvloeden van zowel de persoonsgebonden als de
omgevingsgebonden factoren. Dit kan op drie
manieren: de 3 E's van
verkeersgedragsbe'mvloeding:
Education (Educatie) heeft betrekking op de persoonsgebonden factoren. Het veranderen
van kennis en vaardigheden en deze te behouden, via opvoeding, onderwijs, opieiding en
voorlichting;
Engineering (ontwerp) heeft betrekking op de omgevingsfactoren. Het veiliger maken van de
weg, haar omgeving en het voertuig, zodat mensen minder fouten maken of gemaakte
fouten minder ernstige gevolgen hebben;
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Enforcement (handhaving) is het bekend maken van verkeersregels en vooral het handhaven
van de naleving daarvan.
Het beleid in Borne is er bij verkeersveiligheid op gericht om de verantwoordelijkheid meer
bij de burger neer te leggen (persoonsgebonden factoren) en de omgeving zo in te richten
dat de weggebruiker zich beter aan de omgeving aanpast (omgevingsfactoren).
5.2.1.

Educatie;
Op persoonsgebonden factoren kan de overheid, in zijn algemeen, maar beperkt invloed
uitoefenen. Om toch het nodige effect op de verkeersdeelnemer uit te oefenen wordt hoog
ingezet op educatie en communicatie. Landelijke campagnes worden regionaal en lokaal
uitgezet. Het college van B&W heeft in 2010 een nieuw convenant met het Regionaal Orgaan
voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) getekend. Samen met de andere 13
gemeenten in Twente staan educatie- en communicatieprojecten van 2011 t/m 2014 op het
programma. De raad heeft de eigen bijdrage van € 0,50 per inwoner gereserveerd. De Regio
Twente vult dit bedrag aan tot € 2,00 per inwoner om zodoende de diverse educatie- en
communicatieprojecten te financiered
Landelijke campagnes, zoals BOB en gordel om, zijn goede voorbeelden om
persoonsgebonden factoren te bei'nvloeden. Regionaal worden deze campagnes verspreid.
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Figuur 5.6 en 5.7: projecten welke vanuit het Ministerie worden opgezet (Bron: Ministeriel&M/ROVO)
Het ROVO zet locale projecten in de markt. Per leeftijdsklasse zijn er projecten ontwikkeld. Zo
is voor de leeftijd 0-4 jarigen het project 'Jongleren', voor de leeftijdsgroep 4-12 jarigen het
'Dode Hoek' project waar kinderen de zichtlijnen van de vrachtwagenchauffeurs
ondervinden. Voor de leeftijd 12-16 zijn Verkeers Educatie Voortgezet Onderwijs (VEVO)
projecten ontwikkeld en voor de oudere weggebruikers zijn fietscursussen (theorie en
praktijk) opgezet.
De gemeente heeft snelheidsindicatieborden aangeschaft. Snelheidsindicatieborden geven
aan de bestuurder van een motorvoertuig de gereden snelheid weer. Bestuurders worden op
dat moment geconfronteerd met hun snelheidsgedrag. We zien dat deze borden grote
invloed hebben op de manier van rijden. Bestuurders gaan na het zien van de snelheid van
het gaspedaal af. Door de borden op verschillende wegen te laten rouleren proberen we een
zo groot mogelijk bereik te krijgen.
In 2012 wordt door ProRail en de gemeente gestart met educatie over de veiligheid op
spoorwegovergangen: langs spoorwegovergangen plaatst de gemeente extra borden met de
tekst 'wil je blijven leven wacht dan even'. Zie figuur 5.8
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Figuur 5.8; extra border) bij spoorwegovergangen (bron: ProRail)
5.2.2.

Engineering
Borne wil de wegenstructuur verkeersveilig maken en houden. Veel aandacht is er voor de
verkeersveiligheid rondom scholen en op schoolroutes. Op basis van ongevallencijfers wordt
onderzoek gedaan naar knelpunten in de gemeente.
Met enquetes is onderzoek gedaan naar knelpunten rondom scholen en op schoolroutes.
Een eerste aanzet is gemaakt met het inrichten van een veilige schoolomgeving rondom de
Weerselosestraat. In figuur 5.9 is deze schoolzone weergegeven. De bevindingen worden in
een overkoepelend School Vervoer Plan uitgewerkt.
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Figuur 5.9: Schoolzone in Borne bij de basisscholen aan de Weerselosestraat (foto: J. Wissink)
Omgevingsgebonden factoren kunnen niet altijd snel opgelost worden. Wei is het belangrijk
dat het snelheidsregime dat op een weg geldt overeenkomt met de omgeving. 30 km zones
moeten niet de indruk wekken dat er sneller gereden mag worden. Andersom kan men niet
verwachten dat er 50 km/uur gereden wordt waar geen huizen direct aan de weg liggen.
Het doel is om er voor te zorgen dat woonwijken 'Duurzaam Veilig' worden ingericht (30 km
zones)en dat gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom als erftoegangsweg 60 km
zones worden ingericht.
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Met behulp van het softwareprogramma Viastat-Online kunnen ongevallen, welke
geregistreerd zijn door de politie, geanalyseerd worden. Analyses van de laatste 5 jaar zijn
opgenomen in bijiage I en laten zien welke locaties als relatief onveilig worden beschouwd.
Uit de ongevallenanalyse is gebleken dat er in Borne 2 VOC's voorkomen. Een kruispunt staat
al jaren in de top 5 van VOC's in de provincie Overijssel. Het kruispunt EuropastraatDeldensestraat-Parallelweg-Stationsstraat is inmiddels aangepast in een ovonde. Tegelijk met
deze herinrichting is de Parallelweg met de Fietssnelweg F35 ge'mtegreerd. In figuur 5.10 is
deze herstructurering weergegeven.
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Figuur 5.10: tekening van herinrichting parallelweg en aanleg ovonde (bron: gemeente Borne)
Het tweede VOC is het kruispunt van de Von Bonninghausenstraat en de Oude Almeloseweg,
waar een gebiedsontsluitingsweg kruist met erftoegangswegen. De combinatie van veel
doorgaand verkeer op de Von Bonninghausenstraat en een gelijkwaardig kruispunt met de
Oude Almeloseweg zorgt voor onveilige situaties.
Voorgesteld wordt hier een
voorrangskruispunt te realiseren.
In enkele gemeenten is besloten om de voorrangssituatie op kruispunten aan te passen. Daar
waar voorheen de fietser voorrang op motorvoertuigen had is de voorrang omgedraaid.
Fietsers moeten dan overal voorrang verlenen.
Het opstellen van een fietsbeleidsplan biedt voor de gemeente Borne een kans om
verkeersongevallen beter te analyseren en mogelijk in de toekomst te kijken op welke
plaatsen het aanpassen van de voorrangssituatie een effectieve maatregel kan worden.
In het fietsbeleidsplan zal naast de ongevallenanalyse ook gekeken worden naar ontbrekende
schakels in het fietsnetwerk. Met name de directheid van het fietsnetwerk is belangrijk en op
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