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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 financiële
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, jaarlijks uitvoeringsprogramma’s opstellen.
Overwegingen
Ten behoeve van het maken van een heldere keuze m.b.t. de hoofdinfrastructuur in en rondom de
gemeente Borne, zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Onderzoeken die mede zijn uitgevoerd om
regionaal draagvlak te creëren.
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
netwerk de beste oplossing is. De N743, ter hoogte van de Bornsche Maten, wordt geknipt en voor de
Westelijke Randweg in Borne zijn uit de Scenariostudie nog twee Scenario’s geschikt geacht. Namelijk
Scenario 1, de opwaardering van het bestaande tracé Prins Bernhardlaan/Oonksweg/Hosbekkeweg. En
Scenario 2a de Randweg over Molenkamp. In het uiteindelijke tracé zal het spoor ongelijkvloers gekruist
gaan worden waardoor aan deze zijde van Borne de barrière 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 oplossing welke uit de regionale
studies de beste oplossing 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 Borne zal dan gedowngrade
worden.
Naast de bereikbaarheid wordt er in de Mobiliteitsvisie aandacht besteed aan de veiligheid en leefbaarheid
in de gemeente Borne.
Alternatieven
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