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De Gemeentelijke Verbindingsweg 
 
Uitgebreide weergave 
 
De centrale ligging van Borne betekent dat er in onze gemeente grote aandacht moet zijn 
voor vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. 
Denk daarbij aan: 
  

1. de barrière van de huidige provinciale rondweg N743 tussen de kern van Borne en de 
wijken Bornsche Maten en Stroom Esch,  

2. het regionale verkeer vanuit Almelo, Tubbergen en Dinkelland richting Hengelo en de 
A35 Borne West en  

3. de barrière van het spoor.  
 
Feitelijk wordt Borne door het spoor en de huidige N743 in drie delen gesplitst. 
 
Wat betreft het verkeer lagen er omstreeks 2000 provinciale plannen die voorzagen in een 
randwegenstructuur strak om de kern van Borne. De Oostelijke Randweg, die de wijk Stroom 
Esch en de nog te bouwen wijk Bornsche Maten zou ontlasten. De Zuidelijke Randweg en de 
Westelijke Randweg, die samen het verkeer over de Europastraat zouden moeten 
terugdringen en een knip in de rondweg (N743) mogelijk zouden moeten maken. 
 
Eind 2001 werd onder andere door de bewoners van de Stroom Esch actie gevoerd tegen de 
Oostelijke Randweg. Deze zou de natuur teveel belasten.  
Met de verkiezingen (2002) in het verschiet durfden de politici niet door te zetten en de weg 
kwam er niet.  
Hierdoor ondervindt de Stroom Esch nog steeds nadeel van doorgaand regionaal verkeer 
over de Weerselosestraat. 
 
Het Structuurplan Uitbreiding Borne uit 2004 stond, naast de ontwikkeling van voldoende 
woningen en bedrijventerreinen voor Netwerkstad Twente, vooral  in het teken van 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.  
 
Wat betreft de infrastructuur diende gezocht te worden naar een adequate ontsluiting van 
Borne en een aansluiting van de uitbreidingsgebieden aan de bestaande kern. De volgende 
oplossingsrichtingen werden genoemd: 
 

1. een regionale bandweg ten noorden van Borne en Zenderen, lopend van Almelo naar 
Hengelo en Enschede, ter vervanging van de huidige rondweg; (rode stippellijn) 
 

2. een regionale verbinding naar A1/A35;  
(in grijs /tracé huidige gemeentelijke verbindingsweg) 
 

3. een lokale weg aan de westrand van Borne, noodzakelijk voor de ontsluiting van de 
bedrijventerreinen;  
(Zuidelijke Randweg) 
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Bovendien zou de huidige rondweg moeten worden geknipt, waardoor deze uitsluitend nog 
door lokaal Borns verkeer zou kunnen worden gebruikt. Deze knip werd noodzakelijk geacht, 
omdat de huidige rondweg (de provinciale weg door  Borne) als gevolg van een hoge 
verkeersintensiteit een barrière vormde tussen de kern van Borne en de nieuwe 
uitbreidingslocatie Bornsche Maten.  
De “knip” zou een goede aansluiting en oriëntatie van de Bornsche Maten op de kern van 
Borne mogelijk maken en zou de ruimtelijke kwaliteit sterk verbeteren. 
 

 
 
Opvallend is nog de volgende constatering in het Structuurplan Uitbreiding Borne: 

- een knip in de huidige rondweg kan alleen, indien er een nieuw regionaal alternatief 
wordt ontwikkeld; 

- een regionaal alternatief via de noordwestelijke en zuidwestelijke randwegenstructuur 
biedt slechts ruimte tot 2010. De bundeling van verkeer rond het aansluitpunt 
Bornsestraat/A1 blijft hiermee immers van kracht. Er vindt geen spreiding van het 
(regionaal) verkeer plaats over andere routes en de wegcapaciteit is om en nabij 
2010 dan nagenoeg benut. 

 
Begin 2000 voorzagen de verkeerskundigen dus al problemen in 2010 voor wat betreft de 
afwikkeling van (doorgaand) regionaal verkeer. Die afwikkeling zou niet moeten plaatsvinden 
via de zuid en westkant van Borne (lees via de zuidelijke randweg en de huidige 5b variant. 
Zie hierover later). 
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Aan deze waarschuwing werd de daaropvolgende jaren voorbijgegaan. Een regionale 
bandweg ten noorden van Borne en Zenderen wordt niet meer genoemd. Al snel werd alleen 
nog gesproken over een knip in de rondweg, die zou kunnen worden gerealiseerd, indien er 
sprake was van een alternatieve, robuuste route langs de westkant van Borne. Deze route 
zou gevormd moeten worden door een aan te leggen zuidelijke en westelijke randweg strak 
langs de kern Borne (strak langs bedrijventerrein De Molenkamp). 
 
Voor de westelijke route werd gekozen, omdat een regionale bandweg aan de  noordzijde 
van Borne, door het Weleveld, het waardevolle landschap teveel zou aantasten. Door de 
aanleg van de zuidelijke randweg zou bovendien een sterk verbeterde calamiteitenroute voor 
de A1/A35 bij knooppunt Buren worden gerealiseerd. Tevens zou deze randweg voor een 
betere verdeling van het verkeer tussen de toe- en afritten 29 en 30 moeten zorgen, 
waardoor met name afrit 30 (Ikea) ontlast zou worden. Ook het bedrijventerrein tussen 
Borne en Hengelo (De Veldkamp) zou door deze randwegenstructuur beter worden 
ontsloten.  
 
Het Structuurplan Uitbreiding Borne werd voor wat betreft de infrastructuur in 2008 verder 
uitgewerkt in het Integraal Verkeersplan Borne (IVP). Hierin werd het verkeersbeleid voor de 
gemeente Borne voor de periode tot 2020 beschreven. Er was sprake van een aantal 
ingrijpende infrastructurele maatregelen, die uiteen liepen van een regionale 
randwegenstructuur tot maatregelen op kruispuntniveau. Onder andere werden de volgend 
kaders genoemd: 
 

 opheffen barrièrewerking van het spoor 
- de spoorwegproblematiek als gevolg van de toename van het goederenvervoer 

(Programma Hoogfrequent Spoor) en Value Engineering onderzoek naar 
mogelijke oplossingen door ProRail  

 

 realisatie randwegenstructuur, ombouw rondweg (N743) tot erftoegangsweg 
- versneld aanleggen van de zuidelijke randweg 
- het scenario-onderzoek met betrekking tot de N743/westelijke randweg *) 

 

 realisatie knip in provinciale weg ter hoogte van de Bornsche Maten, in combinatie 
met het verplaatsen van het kruispunt Grotestraat-N743 

 
 versneld aanleggen fietssnelweg (F35) 

 
*) Let wel: het tracé van de huidige Gemeentelijke Verbindingsweg (GVB) 
 
De provincie Overijssel had zich in 2004 ook akkoord verklaard met het Structuurplan 
Uitbreiding Borne. Vreemd genoeg  zag je dat op infrastructureel gebied niet terug in de in 
2009 van kracht wordende (provinciale) Omgevingsvisie Overijssel. Hoewel de provincie tot 
dan toe voorstander was van een randwegenstructuur strak om de kern Borne, werd de 
Westelijke Randweg bij Borne niet opgenomen in de Omgevingsvisie. Van een regionale 
bandweg was ook geen sprake meer.  
 
De Omgevingsvisie schrijft voor dat rond- of randwegen alleen aangelegd worden als deze 
van provinciaal belang zijn. Dit betekent dat er aantoonbare knelpunten ten aanzien van de 
leefbaarheid en veiligheid moeten zijn die lokaal niet op te lossen zijn, of dat er een 
capaciteitsknelpunt is op bovenlokaal niveau. Vanuit provinciaal oogpunt werd in 2009 de 
N743 door Borne en Zenderen kennelijk niet meer als knelpunt beschouwd.  
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Borne maakt deel uit van de Regio Twente. In de Wegenvisie Twente was een totale 
(regionale) randwegenstructuur rondom Borne en Zenderen opgenomen als nieuw aan te 
leggen regionale gebiedsontsluitingsweg (zie figuur 3.1). Men dacht hierbij aan een tracé 
gebundeld met de A1 en A35, zodat de ‘De Groene Poort’ optimaal tot zijn recht zou komen. 
Deze weg kreeg als ontwikkelnaam mee Noord Westelijke Randweg. In de in 2010 
vastgestelde (regionale) Wegenvisie Twente werd de westelijke randweg (huidige 
gemeentelijke verbindingsweg) niet meer genoemd, omdat het hier een lokale weg betrof,  
 
In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, die per 1 juli 2008 in werking trad, 
werden gemeenten verplicht structuurvisies op te stellen voor het gehele grondgebied. 
 
Het uit 2004 daterende Structuurplan Uitbreiding Borne diende geactualiseerd te worden. 
Voordat het zover was, moesten eerst de grote ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van 
wonen, werken en infrastructuur opnieuw worden afgestemd om vervolgens te worden 
vastgelegd in een Structuurvisie Borne 2030. 
 
In de ontwerp-structuurvisie (2011) werd geconstateerd dat de toename van woningen en 
bedrijven in de gemeente Borne leidt tot meer verkeersbewegingen. Als gevolg hiervan 
dienden er volgens de visie maatregelen te worden genomen. Er werd gewezen op het feit 
dat reeds in 2004 was gekozen voor de aanleg van een randweg ten zuiden en westen van 
de kern, die de bedrijventerreinen ontsluit en  vervolgens aantakt op de provinciale weg.  
 
Met de planvorming van de Zuidelijke Randweg was inmiddels (in 2011) begonnen. Voor wat 
betreft de Westelijke Randweg moest nog op basis van een tracéstudie een scenariokeuze 
worden gemaakt. Aansluiting op het rijkswegennet diende in ieder geval plaats te vinden via 
het bestaande aansluitpunt “Borne West”. 
 
Een onderlegger voor deze structuurvisie werd de Mobiliteitsvisie 2012-2020. 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. 
Feitelijk is deze  Mobiliteitsvisie een verdieping van het uit 2008 daterende Integraal 
Verkeers Plan (IVP). 
Belangrijke door de raad in dit IVP vastgestelde kaders zijn: 
 

- Knippen van de N743 ter hoogte van de Bornsche Maten; 
- Aanleggen nieuwe randwegenstructuur; 
- Aanleg van een fietssnelweg tussen Borne en Hengelo; 
- Oplossen van de spoorse doorsnijding in Borne. 

 
De besluitvorming rond deze structuurvisie en mobiliteitsvisie verliep rommelig. 
 
Het college presenteerde in 2010/2011 in eerste instantie in de concept-structuurvisie een 
zoekgebied voor de Westelijke Randweg dat ten noorden van de Hosbekkeweg lag. Er 
werden twee tracé’s gepresenteerd, waarvan tot dat moment nooit sprake was geweest voor 
wat betreft de Westelijke Randweg. Het waren de tracé-studies voor een regionale 
gebiedsontsluitingsweg, die in 2010 was vastgelegd in de (regionale) Wegenvisie Twente. 
 
De verwarring werd alleen maar groter doordat het college ook besloot om gelijktijdig met 
de terinzagelegging van de ontwerp-structuurvisie ook de ontwerp- mobiliteitsvisie ter inzage 
te leggen. Merkwaardig was dat in de ontwerp-mobiliteitsvisie voor wat betreft de Westelijke 
Randweg werd gesproken over een zoekgebied tussen de Oonksweg/Hosbekkeweg en de 
buitenste rand van bedrijventerrein Molenkamp. 
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“Met de Westelijke Randweg wordt een kwalitatief goede overgang tussen de stedelijke 
bebouwing en de landelijke Groene Poort gerealiseerd”, stond in de ter inzage gelegde 
ontwerp-mobiliteitsvisie. 
 
Op aandringen van de politiek werd vervolgens samen met de provincie door een extern 
bureau een scenariostudie uitgevoerd. Een mogelijke gebiedsontsluitingsweg om Zenderen 
werd hierin niet meegenomen, omdat de provincie hiervan de noodzaak niet inzag. 
 
Eind oktober 2011 concludeerde dit bureau dat het oplossend vermogen van een nieuwe 
(provinciale) Westelijke randweg langs bedrijventerrein Molenkamp het grootst is. 
 
De provincie zag dit echter niet zitten. Een alternatief dat dicht langs de Molenkamp zou 
lopen, werd dan ook niet meegenomen in de MER voor de Westelijke Randweg, omdat dat 
volgens de provincie, te grote negatieve effecten zou hebben op landschap en ecologie.  
Opwaardering van de Oonksweg/Prins Bernhardlaan met een tunnel in de Oonksweg was 
wel bespreekbaar.  
 
Begin 2012 werd pijnlijk duidelijk dat het college zich kennelijk, zonder vooraf de 
gemeenteraad te hebben geïnformeerd, neerlegde bij  het standpunt van de provincie en 
niet langer vasthield aan een tracé dicht langs bedrijventerrein De Molenkamp. Commissie- 
en raadsleden werden ineens geconfronteerd met een nota van het toenmalige college van 
B&W waarin onder andere voor wat betreft de realisatie van een nieuwe Westelijke Randweg 
het zoekgebied was verkleind tot een gebied tussen de Oonksweg/Hosbekkeweg en 
halverwege het bedrijventerrein Molenkamp.  
 
Het college had in de ontwerp-mobiliteitsvisie zonder dat deze (opnieuw) ter inzage had 
gelegen, een keuze gemaakt uit 2 tracé-scenario’s. Een opgewaardeerd bestaand tracé van 
de Prins Bernhardlaan/Oonksweg/Hosbekkeweg en een nieuw tracé bijna midden over het 
bedrijventerrein Molenkamp. De keuze van het college was vervolgens gevallen op 
opwaardering van de Oonksweg en alleen dat scenario was ook uitgewerkt in de 
Mobiliteitsvisie. 
 
De gemeenteraad ging hiermee medio 2012 niet  akkoord en droeg het college op dat er 
alsnog 4 varianten moesten worden bestudeerd: 
 

1. opwaardering Oonksweg tot volledige gebiedsontsluitingsweg met vloeiende 
aansluiting op de N743 

2. nieuwe tracé midden door Molenkamp 
3. nieuw tracé ten westen van Molenkamp buiten bedrijventerrein (80km) 
4. opgewaardeerde Bornerbroeksestraat in combinatie met een aansluiting op de N743 

ten noorden van Zenderen/ten zuiden van Elhorst Vloedbelt en spoortunnel in 
bestaande Oonksweg 

 
Tevens werd toen al afgesproken dat er separaat onderzoek zou worden gedaan naar de 
locatie van een gelijkvloerse kruising (tunnel) van de spoorlijn met het lokale Bornse 
wegennet. 
 
Uiteindelijk werd uit de tracéstudies een voorkeursscenario gedestilleerd, dat is opgenomen 
in de op 18 december 2012 door de gemeenteraad vastgestelde mobiliteitsvisie. Dit 
voorkeursscenario is de huidige 5b variant.  
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Bij een oplossing voor de spoorse doorsnijding werd helemaal niet stilgestaan.  
En dit was toch in het IVP van 2008 een belangrijk kaderpunt. 
 
Het college beloofde de gemeenteraad op 18 december 2012 opnieuw dat hij,  voorafgaand 
aan de behandeling van de Structuurvisie, onderzoek zou (laten) verrichten naar 
verschillende aspecten. Eén van die onderwerpen was het op korte termijn oplossen van de 
al jaren voortdurende verkeersproblemen op het traject Hosbekkeweg, Oonksweg en de 
Prins Bernhardlaan. Zo mogelijk in samenhang met een oplossing voor de spoorse 
doorsnijding. 
 
Als mogelijke oplossing werd de zogenaamde “3 light versie” genoemd. Deze was gebaseerd 
op een tracé van de Westelijke Randweg strak om de Molenkamp en het verplaatsen van de 
spoorwegovergang in de Oonksweg naar een nieuwe gelijkvloerse kruising tegen het 
industrieterrein “de Molenkamp” aan. 
 
Een tijdelijke (regionale) oplossing waardoor het traject Oonksweg al op (relatief) korte 
termijn zou worden ontlast in afwachting van de realisatie van de voorkeursvariant 5b. 
Daarna zou die light versie kunnen worden ingepast in de reguliere infrastructuur, waaronder 
de ontsluiting van het industrieterrein “de Molenkamp”. 
 
Er gebeurden in 2012 nog meer merkwaardige zaken. Uit de media moesten de raadsleden 
in juli vernemen dat Saxion-studenten op verzoek van de gemeente Borne een onderzoek 
hadden gedaan naar de opwaardering van de Oonksweg. Zij  hadden hun bevindingen in het 
rapport “Ontwerp Westelijke randwegenstructuur Borne” vastgelegd. Tot overmaat van ramp 
was dit rapport eind 2011 ook nog vooraf gegaan door het eveneens door de studenten 
opgemaakte rapport “Vooronderzoek Tracé keuze”. Er verscheen over de 
onderzoeksrapportage ook nog een artikel op de site van Bouwend Nederland, waarin een 
beleidsambtenaar van de gemeente suggereerde dat het college opdracht had gegeven voor 
het onderzoek. Iets wat later overigens in alle toonaarden door het college werd ontkend. 
 
http://www.pioneering.nl/bibliotheek/nieuws/saxion-studenten-civiele-techniek-winnen-
bouwend-nederland-afstudeerprijs-2012 
 
Erg serieus leken B&W deze toezegging niet te nemen. Scenario 5b werd opgenomen in de 
ontwerp structuurvisie en de portefeuillehouder was  inmiddels bezig met de herstructurering 
van bedrijventerrein Molenkamp, maar moest er in februari 2013 middels een raadsmotie 
aan worden herinnerd dat het beter was de uitvoering van werkzaamheden aan de 
Oonksweg en kruising Prins Bernhardlaan voorlopig op te schorten, in afwachting van de 
resultaten van de hiervoor door het college toegezegde onderzoeken.  
 
De onderzoeksresultaten werden tijdens een informerende bijeenkomst  op 19 maart 2013 
aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor- en nadelen van verdiept spoor of meerdere 
onderdoorgangen  waren naast elkaar gezet.  
 
Aan de raad werd  gevraagd de keuze te maken voor de oplossing van de problematiek van 
de spoorse doorsnijding. Deze oplossing kon bestaan uit het verdiept aanleggen van het 
spoor of het aanleggen van meerdere onderdoorgangen. 
  
Niet geheel conform de afspraak met de raad had het onderzoek door het college zich 
vervolgens beperkt tot het “veiliger” maken van het traject Oonksweg. Het ontlasten van het 
traject, door verkeersdruk weg te nemen, middels de zogenaamde 3 light versie, was niet in 
het onderzoek meegenomen. 

http://www.pioneering.nl/bibliotheek/nieuws/saxion-studenten-civiele-techniek-winnen-bouwend-nederland-afstudeerprijs-2012
http://www.pioneering.nl/bibliotheek/nieuws/saxion-studenten-civiele-techniek-winnen-bouwend-nederland-afstudeerprijs-2012
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Feitelijk was  de oorspronkelijke variant (handhaven van het traject Oonksweg) uitgewerkt, 
terwijl deze variant nooit de voorkeur van de raad had.  
 
In april 2013 kwam er een schriftelijke reactie van de provincie. Deze kwam er kortweg op 
neer, dat er geen medewerking werd verleend aan de realisatie van nieuwe randwegen (om 
Borne en Zenderen). Dit paste niet in het beleid vanuit de (provinciale) Omgevingsvisie. 
 
Dit sloeg bij de toenmalige coalitie van CDA, GB en PvdA in als een bom en heeft er wellicht 
toe bijgedragen dat GB ging neigen naar de denkrichting, die Borne-Nu al geruime tijd 
propageerde.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 16 april 2013 kwam GB dan ook met een door Borne-Nu 
ondersteund inititiatiefvoorstel. De gemeenteraad nam vervolgens het volgende besluit:  
 

1. kennis te nemen van de studie naar de oplossing van de problematiek van de spoorse 
doorsnijding.  

2. op basis van deze studie de keuze te maken uit de volgende oplossingen: 
a. het aanleggen van verdiept spoor 

 lange variant, waarbij alle overwegen binnen de bebouwde kom ongelijkvloers 
gekruist worden  

 korte variant, waarbij de Azelosestraat en Deldensestraat ongelijkvloers 
gekruist worden 

b. het aanleggen van meerdere onderdoorgangen en een studie te verrichten naar 
de mogelijkheden van de 3+ variant t.b.v. Structuurvisie. (3+ is een 80 km weg 
die de zuidelijke rondweg verbindt met de N743 en langs bedrijventerrein 
Molenkamp is gepositioneerd) 

 
Verdiept spoor blijkt uiteindelijk niet realistisch. Erg duur, maar vanuit ministerie/Pro-Rail is 
geen enkele medewerking (lees financiering) te verwachten. In oktober 2013 besluit de raad 
met betrekking tot de spoorse doorsnijding van Borne te kiezen voor ondertunneling in 
plaats van verdiept spoor.  
 
De gemeenteraad besluit vervolgens bij amendement (college wil zijn keuze voor 5b variant 
niet heroverwegen) dat er, aangezien niet wordt verwacht dat tracé 5b op korte termijn zal 
worden gerealiseerd (provincie wil immers geen randwegen aanleggen), voor de zich 
voordoende verkeersproblematiek op de Oonksweg/ Prins Bernhardlaan op korte termijn, 
vooruitlopend op de besluitvorming met betrekking tot scenario 5b, een oplossing gezocht 
dient te worden in de vorm van een gemeentelijke verbindingsweg, die vanaf de 
Hosbekkeweg, al dan niet ondertunneld, het spoor kruist en vervolgens strak langs het 
bedrijventerrein Molenkamp voert en aansluit op de N743.  
 
Als gevolg daarvan dienen in de Structuurvisie zowel 5b als de verbindingsweg te worden 
opgenomen. 
 
Tijdens de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen (maart 2014) besluit de 
gemeenteraad wederom bij amendement alleen nog de gemeentelijke verbindingsweg te 
betrekken bij het verdere locatieonderzoek naar een plek voor de eerste 
spooronderdoorgang.  
 
Na de verkiezingen gaat de nieuwe coalitie van CDA, GB en Borne-Nu aan de slag met een 
krachtige lobby richting provincie. Gedurende de periode mei en juni 2014 worden er 
ambtelijke en bestuurlijke gesprekken gevoerd met de provincie.  
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Gedeputeerde staten willen echter niet meewerken aan een gemeentelijke verbindingsweg. 
Zij blijven vasthouden aan hun Omgevingsvisie die geen aantasting van de Zendersche Es 
toestaat.  
 
In de raadsvergadering van juni 2014 roept de gemeenteraad het college bij motie op zich te 
blijven richten op het realiseren van een westelijke randwegenstructuur in combinatie met 
het knippen van de N743. Dat betekent dat zowel tracé 5b als de verbindingsweg dient te 
worden opgenomen in de Structuurvisie. Tevens wordt het college opgeroepen om op korte 
termijn uit te werken:  

- een fietstunnel in de Bornebroeksestraat, om tegemoet te komen aan de 
noodzakelijke oostwest-koppeling van de F35,  

- een onderzoek naar een tweede fietstunnel in de Azelosestraat of ter hoogte van het 
station.  

 
Het bovenstaande heeft voor het college geleid tot de opstelling van de zogenaamde 
totaalvisie.  
 
Op 30 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Borne de Totaalvisie voor de 
randwegenstructuur en spoorse doorsnijding  vastgesteld, met een fasering volgens scenario 
1 en de locatiekeuze voor realisatie van een eerste spooronderdoorgang in een nieuw aan te 
leggen verbindingsweg aan de westzijde van de kern Borne.  
 
De eerste 'stapsteen' van de Totaalvisie volgens scenario 1 behelst achtereenvolgens: de 
realisatie van een (gemeentelijke) verbindingsweg (70 km/u) over de Zenderensche Es, 
inclusief de realisatie van een spooronderdoorgang en de afsluiting van de huidige 
spooroverweg in de Oonksweg. Tevens omvat deze stapsteen het op termijn afsluiten van de 
N743 ter hoogte van de Bornsche Maten (de zogenaamde knip). 
 
De provincie wenste echter nog steeds op geen enkele wijze mee te werken. Begin februari 
(2015) reisden voor- en tegenstanders met de bus naar Zwolle om bij de provinciale 
statencommissie  van zich te laten horen.  
 
In februari 2015 deelde de provincie schriftelijk mee dat de Totaalvisie wegenstructuur Borne 
een eigenstandig en autonoom besluit is over de bereikbaarheid in en rond Borne. De 
provincie gaat niet over de keuzes die in de Totaalvisie worden genoemd, maar moet wat 
vinden van de inbedding van de westelijke randweg. Dit omdat de voorgestelde tracékeuze 
van de gemeentelijke verbindingsweg geen recht doet aan het in de omgevingsvisie 
vastgelegde beleid voor wat betreft de Zenderensche Es. De essen hebben in de 
omgevingsvisie een beschermende bestemmingsregeling, gericht op instandhouding van de 
karakteristieke openheid, de huidige bodemkwaliteit en het huidige reliëf. 
 
Over medewerking aan een knip doet de provincie ook een uitspraak. Zij wijzen er op 
meermaals te hebben aangegeven een knip in de N743 ongewenst te vinden. Deze is alleen 
mogelijk bij een volwaardig alternatief (een 80 km weg). Dit alternatief voldoet echter niet 
aan de door de provincie vereiste ruimtelijke inpassing. Maximaal dus 70 km weg en geen 
knip.  
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Wel noemt de provincie een aantal voordelen van de verbindingsweg: 
 

 De verbindingsweg biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd de bereikbaarheid en de 
ruimtelijke kwaliteit van de stadsrandzone met een gebiedsgerichte aanpak te 
verbeteren waardoor de potenties van een multifunctioneel gebruik van de 
stadsrandzone beter benut kunnen worden;  

 Verbetering van recreatieve verbindingen en herstel (en aanleg) van landschappelijke 
structuren en gebiedskenmerken kunnen worden verbonden met de 
(landschappelijke) inpassing van de verbindingsweg;  

 De verbindingsweg geeft de mogelijkheid om de met de aanleg van het 
bedrijventerrein Molenkamp aangetaste rand van de Zenderensche es met 
landschapsherstel te verbeteren en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te 
optimaliseren. Met landschapsherstel kan de kleinschaligheid van essen- en 
hoevenlandschap worden benadrukt, met verbindings- en ontsluitingsmogelijkheden 
kan de barrièrewerking worden beperkt en de groene omgeving voor recreatieve 
mogelijkheden worden ontsloten.  

 Door de aanleg van een verbindingsweg tussen de N743 en de A1 wordt het 
leefklimaat in de Bornsche Maten verbeterd door een vermindering van de 
verkeersstroom op de N743. Met de 70km variant wordt het optimum bereikt in de 
afname van verkeer op de N743, een verbeterde verkeersveiligheid in de bebouwde 
kom van Borne door de scheiding van doorgaand en lokaal verkeer (Oonksweg) en 
de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de stadsrand en het aangrenzende 
buitengebied.  

 
Tot slot concludeert de provincie in 2015 dat op basis van de voorliggende inzichten 
(gegevens/prognoses) en varianten, die zijn onderzocht m.b.t. Totaalvisie 
wegenstructuur Borne een "knip" respectievelijk afsluiting van de N743 volgens de 
huidige verkeersinzichten niet aan de orde is. De negatieve effecten voor de kern van 
Borne in de vorm van overlast en de negatieve effecten op veiligheid en logica maken de 
afsluiting van de N743 onmogelijk en ongewenst.  
 
Gezien de positieve effecten op de leefbaarheid rondom de Bornsche Maten (afname van 
de verkeerslast met 20% op de N743) kan de provincie begin 2015 planologische 
medewerking verlenen aan de planologische verkenning omtrent de gemeentelijke 
verbindingsweg 70 km/u (aangepast tracé) onder voorwaarde van een haakse 
aansluiting op de N743, een tracé dicht langs de bestaande bebouwing en een inpassing 
die leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  
 
Tevens geeft de provincie aan maar € 700.000,- te willen bijdragen vanuit de 
Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Borne. Wel een heel karig bedrag gezien de totale 
investering van 26,7 miljoen euro (stand eind 2018).  
 
Van dit bedrag wordt door de gemeente Borne overigens 9 miljoen euro bijgedragen. De 
rest wordt gefinancierd door Pro Rail (Ministerie I&W) 
 
 
 
 
 

Borne-Nu april  2019. 
 


