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Toelichting

Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding
De gemeente Bome is \Oomemens een nieuwe Randweg (gebiedsontsluitingsweg 80
km/uur) te realiseren ten zuiden van Bome. Deze ZUidelijke Randweg moet de kem van
Borne ontlasten en een tweede ontsluiting bieden aan bedrij\.enterrein De Veldkamp.
Daamaast kan de ZUidelijke Randweg ook een belangrijke regionale functie \.erwllen.
Met de aanleg van de ZUidelijke Randweg wordt een nieuwe \.erbinding gecreeerd
tussen de N743, bedrij\.enterrein De Veldkamp en aansluiting Borne-West (29) van de
A1/A35. Het \Oornemen van de gemeente is om deze weg door te trek ken richting de
aansluiting Borne-West (29) op de A1/A35.
Naast de nieuwe randweg liggen binnen de plangrens van dit bestemmingsplan een
aantal bestaande functies. Deze bestaande functies worden van een uniforme regeling
\Oorzien zoals die geldt \Oor aile nieuwe bestemmingsplannen binnen de gemeente,
waarbij de huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden opnieuw worden vastgelegd.
Ten behoe\.e van de bestemmingsplanprocedure \Oor de ZUidelijke Randweg Borne is
medio 2013 een MER (milieueffectrapport) opgesteld. Dit MER heeft samen met het
\Oorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. In het MER \Oor de ZUidelijke
Randweg Borne is het plangebied \Oor de weg aan de oostzijde afgebakend tot aan de
kruising met de Steenbakkersweg en Amerikalaan. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe
geleid dat de gemeente Bome het plangebied \.erder in oostelijke richting uitbreidt,
zodat de hier\OOr genoemde kruising en het neg te realiseren deel van de Amerikalaan
tot aan de rotonde bij de kruising met de Burenweg deel uit gaat maken van het
initiatief. De rest van de Amerikalaan is reeds gerealiseerd.
Het nog te realiseren deel van de Amerikalaan is in het ~gerend bestemmingsplan De
Veldkamp reeds planologisch mogelijk gemaakt. Het trace is echter als \Olgt
aangepast en opgewaardeerd:
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•

In het ~gerend bestemmingsplan is er sprake van een rotonde ter hoogte van de
aansluiting van de Amerikalaan met de ZUidelijke Randweg. Deze rotonde is
geprojecteerd op een buisleiding van Defensie en dient naar het noorden te worden
opgescho\.en.
De inrichting van de kruising wijzigt van een rotonde naar een
\.erkeersregelinstallatie (VRI).

•

Daamaast wordt \Oor het nog niet gerealiseerde deel van de Amerikalaan uitgegaan
van een ontwerpsnelheid van 80 km/uur. Het huidig ontwerp is gebaseerd op een
ontwerpsnelheid van 60 km/uur. Op deze wijze \Ormen de Zuidelijke Randweg en
het betreffende deel van de Amerikalaan een logisch en functionerend geheel.
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I

Ligging en begrenzing plangebied
Het plangebied is gelegen ten Zuidwesten van de kem Borne. Het plangebied wordt aan
de noordzijde begrensd door de Azelosestraat, aan de oostzijde door de wijk
LetteMld, aan de zuidzijde door bedrij\oenterrein De Veldkamp en aan de westzijde
door de A1/A35.
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1.3

Bij het plan behorende stukken
Ter \Oorbereiding op de realisatie van de Zuidelijke Randweg heeft de gemeente Borne
de definitiefase doorlopen. Het doel van deze fase was het beantwoorden van de vraag
of wei ofgeen m.e.r.-procedure nodig is, het opstellen van een \Oorkeurstrace inclusief
kostenindicatie en het opstellen van een programma van eisen \Oor de ontwerpfase.
De resultaten van de definitiefase zijn opgenomen in de rapportage "Zuidelijke Randweg
Borne, definitiefase, Tracebepaling en m.e.r.-beoordeling". Op basis van deze
rapportage heeft het college van B&W van de gemeente Borne op 19 juli 2011 een
\Oorkeurstrace \Oor de Zuidelijke Randweg vastgesteld.
Ten behoe\oe van de Zuidelijke Randweg Bome zijn \oerschillende oplossingen
ontwikkeld en onderzocht. Niet aileen is onderzocht of een oplossingsrichting de
geconstateerde problemen daadwerkelijk oplost, ook is in kaart gebracht wat de
\oerschillende milieueffecten zijn en welke oplossing de \Oorkeur heeft. Dit heeft
plaatsge\Onden in het kader van de procedure \Oor de milieueffectrapportage
(m.e.r.-procedure). Het Milieueffectrapport (MER) is toege\Oegd als bijlage 1.
In het MER \Oor de Zuidelijke Randweg is aangege\oen dat de in paragraaf 1.1
omschre\oen wijziging en opwaardering van de Amerikalaan wordt meegenomen in de
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herziening van het bestemmingsplan De Veldkamp. Aangezien in het MER ZUidelijke
Randweg Bome de nieuwe inrichting en op\fv'aardering van de Amerikalaan reeds is
opgenomen en de effecten van de ZUidelijke Randweg met opgewaardeerde
Amerikalaan reeds zijn onderzocht, is het logisch de Amerikalaan op te nemen in het
bestemmingsplan \,Oor de ZUidelijke Randweg. Dit leidt er te\A9ns toe dat het MER \,Oor
de ZUidelijke Randweg oak de milieueffecten van de realisatie van de Amerikalaan dient
te omvatten. Deze zijn opgenomen in de "Aanvulling aanvulling MER ZUidelijke
Randweg Borne", bijgevoegd als bijlage 2 .
M.e.r.-procedure
De aanleg van de ZUidelijke Randweg Borne is m.e.r.-plichtig. De m.e.r.-procedure
heeft tot doel om het milieu \,01\fv'aardig mee te kunnen nemen bij de besluit\,Orming O\A9r
prajecten die grate ge\,Olgen kunnen hebben \,Oor de (Ieef)omge~ng . In het MER worden
de effect en van de ZUidelijke Randweg Borne op de (Ieef)omge~ng in beeld gebracht.
De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het opstelien van het bestemmingsplan \,Oor de
ZUidelijke Randweg Borne. De m.e.r.-procedure is gestart met de kennisge~ng van het
\,Oomemen op 27 december 2011, waama de Notitie Reikwijdte en Detailni\A9au ter
inzage heeft gelegen tIm 6 februari 2012. De Commissie \Oar de m.e.r. heeft op 7
maart 2012 een ad~es uitgebracht O\A9r de reikwijdte en detailni\A9au van het MER,
waarin wordt aangege\A9n welke aspecten in het MER aan de orde moeten komen, met
inachtneming van de wettelijke eisen \,Oor een MER. B&W van Borne hebben de
reikwijdte en het detailni\A9au \,Oor het MER op 17 april 2013 vastgesteld, waarbij het
ad~es van de Commissie \,Oor de m.e.r. ongewijzigd is o\A9rgenomen. Het MER is
\A9r\oOlgens conform de vastgestelde reikwijdte en detailni\A9au opgesteld.
Voarafgaand aan het MER (Definitiefase en Notitie Reikwijdte en Detailni\A9au) zijn 3
tracealtematie\A9n \,Oor de ZUidelijke Randweg Borne beoardeeld op milieueffecten en
kosten. Op basis van de analyses is er een altematief o\A9rgeble\A9n om in het MER te
worden onderzocht; het \'oorkeursaltematief (VKA). Het VKA is \A9rgeleken met de
referentiesituatie; het nulaltematief. De referentiesituatie is de situatie in 2020 waarbij
de ZUidelijke Randweg Bome niet wordt aangelegd, maar o\A9rige vastgestelde plannen
wei zijn uitge\,Oerd. Op basis van de effectbeoordeling van het VKA is de inpassing van
het trace geoptimaliseerd, het ingepast VKA. Enerzijds zijn er maatregelen genom en
om zO\Agel mogelijk bomen te sparen, anderzijds is het trace landschappelijk ingepast.
Bij deze optimalisatie is het ontwerp te\A9ns \A9rder gedetailleerd op basis van
afstemming met het waterschap (in het kader van de watertoets) en \,Oortschrijdend
inzicht zoals peilbuisinformatie. Het ingepast VKA is opgenomen en vastgelegd in het
bestemmingsplan.
Het MER heeft samen met het \'oorantwerp bestemmingsplan \,Oor de ZUidelijke
Randweg van 21 juni 2013 tim 1 augustus 2013 ter inzage gelegen. Gedurende deze
peri ode heeft een ieder schriftelijk kunnen reageren op het bestemmingsplan en het
MER.
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In verband met de uitbreiding van het plangebied is de aanwlling MER opgesteld. Deze
wordt samen met ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. De Commissie \Oor de
m.e.r. is ge\tfaagd deze aanwlling nog bij haar ad\/isering te betrekken.

1.4

Vigerende bestemmingsplannen
De \Olgende bestemmingsplannen gelden binnen het plangebied:
Bp Veldkamp - lichelkamp;
•

Bp Letterveld II - Twicklerblokweg;
Bp Letterveld II - Twicklerblokweg, manege Heuvelman;
Bp Letterveld II - Twicklerblokweg, tbv het bouwplan van dhr Bosma;
BP Buitengebied 1972 (Lv.m. onthouden goedkeuring Letterveld 11Twickelerblokweg;
Bp Buitengebied Bome 2004;
BP Buitengebied Bome 2010, actualisatie en reparatie;
Buitengebied - plan Weghorst;

•
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1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een beschrij~ng gegewn van de huidige situatie van het
plangebied. Hierbij wordt ingegaan op de ruimtelijke en functionele structuur, de
leefbaarheid en bereikbaarheid. Hoofdstuk 3 gaat in op het relevante beleid dat van
toepassing is op het plangebied en de ontwikkeling.
In hoofdstuk 4 is de planbeschrij~ng opgenomen van de ZUidelijke Randweg. Hierbij
wordt ingegaan op de doelstellingen, de uitgangspunten en het trace. In hoofdstuk 5
wordt de ontwikkeling van de ZUidelijke Randweg getoetst aan de wrschillende
milieuthema's.
Hoofdstuk 6 geeft een beschrij~ng van de juridische planopzet. Hierbij wordt
artikelsgewijs aangegewn hoe er is bestemd. Hoofdstuk 7 gaat in op de economische
uihoerbaarheid. In hoofdstuk 8 wordt aangegewn hoe er met owrleg en inspraak is
omgegaan.
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Hoofdstuk 2
2.1

I

Bestaande situatie

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat in op de bestaande situatie in het plangebied. Het gaat hierbij om
het deel van het plangebied dat consoliderend wordt meegenomen en het deel waar de
Zuidelijke Randweg komt.

2.2
2.2.1

Ruimtelijke structuur
Landschap en cultuurhistorie
Landschapstypen, landschappelijke elementen en structuren en aardkundige
waarden

Het plangebied is een groenzone die ligt ingesloten tussen Bome en de snelweg
A1/A35. Hoewel de zone smal is, heeft het gebied nog duidelijke landschappelijke
kwaliteiten. De snelweg heeft een uitgebreide landschappelijke inpassing van zware
houtsingels en bospartijen.
De snelweg wordt \OlIedig aan het oog onttrokken en de beplanting wordt ervaren als
een fraaie bosrand. De landschappelijke inpassing van de A1/A35 is dus een
belangrijke waarde. De Twickelerblokweg is een halfopen bebouwingslint met coulissen
(doorzichten) naar het landschap. Het rechtlijnige verkavelingspatroon is goed
herkenbaar. Aan weerszijden van de Deldensestraat liggen oude boscomplexen. Deze
bevatten zeer oude eiken (100 jaar of ouder). De \tijverpartijen, bossloten met varens en
smalle paden geven een bijzondere landgoedsfeer.
De aardkundige opbouw van het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit uit
stuwwalglooiingen en een smeltwaterrug. Ten westen van het plangebied ligt het
beekdal van de Azelose beek met aan de flanken dekzandruggen. Deze waarden zijn
niet specifiek beschermd.
De belangrijkste waarden zijn het rechtlijnige verkavelingspatroon, de oude
boscomplexen aan weerszijden van de Deldensestraat en de landschappelijke
inpassing van de A1/A35.

Links de coulissen met het rechtlijnig verkavelingspatroon. Rechts het oude
boscomp/ex van TI,'Acke/
Cultuurhistorische elementen, structuren, patronen en waardevolle gebieden

Het plangebied bevat verschillende cultuurhistorische waarden. Karakteristiek zijn de
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historische radialen vanuit Borne naar Azelo (Azelosestraat) en Delden
(Deldensestraat). De Deldensestraat heeft \Oor een groot deel wegbeplanting, behal-.e
in het plangebied, -.eroorzaakt door de -.erhoogde ligging o-.er de A 1.
Het plangebied is de enige plek in Borne waar de heideontginningen leesbaar zijn in het
landschap. De smalle rechte ka-.els, aan blok\Ormige wegen zijn hier nog goed
zichtbaar. Typerend zijn de kruisingen van de historische radialen met de blokwegen.
Hier ontstaan driehoekige splitsingen, vaak met beplanting -.ersterkt. Voorbeelden zijn
de Twickelerblokweg met de Bospoort, de Leemweg-Veldo-.enweg en de
Steenbakkersweg-Veldo-.enweg.
Het plangebied raakt de noordoostelijke punt van landgoed Twickel. Twickel bevat het
hele spectrum aan Twentse landschapstypen en -.eel cultuurhistorische elementen.
Beekdallandschappen worden afgewisseld met kampenlandschap, escomplexen en
\Oormalige markegronden. Het deel bij de kruising Bospoort-Twickelerblokweg
behoorde tot de \Oormalige markegronden. Dit zijn inmiddels waarde\OlIe oude
boscomplexen. Tot 1850 bestond een groot deel van Twente uit heide-.elden en
moerassen die gemeenschappelijk bezit waren van de boeren in de omgeving, de
zogenaamde marken.
Rond 1850 zijn deze -.erdeeld. Grote delen werden toege\Oegd aan het landgoed
Twickel. Buiten het landgoed werden de meeste heide-.elden ontgonnen tot
landbouwgrond. Binnen het landgoed kwam er \Ooral -.eel bos maar ble-.en ook \Kij grate
oppei"IAakten \Oor ontginning gespaard. Bij de bezittingen van Twickel horen
-.erschillende boerderijen, die te herkennen zijn aan de witte luiken met zwarte randen.
Het hart van Twickel is het kasteel, met bijbehorende park ontworpen door Zacher en
Petzold. Vanuit het kasteel gaan lanen -.er de omgeving in.
De buitenplaats Twickel is van algemeen cultuurhistorisch belang omdat het een van de
grootste en meest gevarieerde buitenplaatsen is in Nederland (Rijksdienst \Oor
Cultureel Erfgoed).
De belangrijkste waarden zijn het -.erka-.elingspatraon heideontginningen,
Deldensestraat en Azelosestraat als oude radiale structuren en de oude boscomplexen
aan weerszijden Deldensestraat.

I B02046.000004

A RCA DIS

bestemmingsplan Zuidelijke Randw eg

I

Links typische kruising van b/okoogen. Rechts oude te behouden eiken (+100 jr) ter
hoogle van het trace

2.2.2

Bodem
V~~r

informatie ol.er de bodemopbouw en geohydrologische informatie is gebruik
gemaakt van:
• de gegel.ens van de Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst
Grondwaterl.erkenning lNO;
•

de gegel.ens uit het DINO loket.

De globale bodemopbouw, samengesteld op basis van de bOl.engenoemde gegel.ens,
is weergegel.en in onderstaande tabel.
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Tabe/bodemopbouw

Vol gens de bodemkaart van Nederland 1:50000 be'vinden zich op het trace
l.eldpodzolgronden van leemarm en zwak lemig fijn zand, en (zeer) ondiepe keileem.
2.2.3

Water
Oppervlaktewater

In het plangebied liggen watergangen in beheer van het waterschap Regge en Dinkel en
zijn er bermsloten aan weerszijden van de Kluft aanwezig met perceelsgreppels die hier
op aansluiten. Verder is er een bermsloot in beheer van Rijkswaterstaat gelegen
parallel aan de afslag A35 Bome-west, hier zijn ook enkele perceelsgreppels op
aangesloten. De watergangen van het waterschap zijn in het beheerplan van het
waterschap getypeerd als R3 'droogvallende langzaam stromende waterloop op zand'.
De ol.erige kleinere (berm)sloten en greppels zijn beperkt waten.oerend. De ligging van
de watergangen en de kleinere bermsloten en greppels zijn weergegel.en in
onderstaande afbeelding.

I
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Ugging watergangen en berms/oten en greppe/s met aangegeven het toekomstig

V1.egtrace
Er is geen specifieke informatie bekend o'l.er de kwaliteit van het water in de waterlopen
binnen de projectgrenzen. De landbouw en nabijgelegen infrastructuur en stedelijke
functies zijn o'l.erwegend leidend ~or de waterkwaliteit. De betreffende waterlopen zijn
echter bO'l.enlopen van de Azelerbeek die vanuit de KRW een hoog ambitieni'l.eau heeft
gekregen. Bij het opstellen en uit~eren van maatregelen ~or een KRW-waterlichaam
wordt uitgegaan van een stroomgebiedsbenadering. Dit betekent dat niet aileen de
waterlichamen maar ook andere oppel\Aaktewateren in het stroomgebied in de aanpak
worden betrokken. De maatregelen worden beoordeeld op hun effect ~or het
benedenstrooms gelegen waterlichaam.
In het gebied staat het bedienen van de gebruiksfuncties centraal en wordt de
ecologische toestand geoptimaliseerd binnen de rand~orwaarden die de
gebiedsfuncties stellen. V~~r de fysisch-chemische waterkwaliteit liggen de doelen op
het algemene beschermingsni'l.eau I basiskwaliteit.

Grondwater
De geohydrologie ter plaatse van het trace bestaat uit een wateMerende deklaag van
matig fijn zand (maai'l.eld tot 0,3 a 2,0 m -mv) met daaronder een
kleilleem-Iaag die als geohydrologische basis kan worden gezien (bene den de
geohydrologische basis zijn geen imAoeden te 'l.erwachten als ge~lg van de aanleg van
de Zuidelijke Randweg).

~omamelijk

In onderstaande afbeelding is de GHG weergege'l.en die door het Regge en Dinkel
model in de huidige situatie wordt berekend. De gemiddeld hoogste grondwater stand
(GHG, komt gemiddeld 3 maal per jaar ~or) komt op het noordwestelijk uiteinde van
het trace ~or op 1,4 m-mven dieper. Op het deel ten noordwesten van de
Deldensestraat komt de GHG echter op minder dan 25 cm beneden maai'l.eld ~or. Ten
zuidoosten van de Deldensestraat is de GHG ter plaatse van het trace tussen de 40 en
de 140 cm beneden maai'l.eld. De grondwaterstromingsrichting ter plaatse van het trace
is globaal zuidwestelijk gericht.
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Gemiddeld hoogste grondooterstand (GHG) in huidige situatie model (in em -mv)
Er be'vinden zich geen grondwaterwinningen of grondwaterbeschenningsgebieden in het
plangebied (bron: wateratlas pro'vincie Q-.erijssel). Qp basis van het \tOoronderzoek
bodem (zie bodemkwaliteit) is het grondwater op een locatie -.erontreinigd; de
\tOormalige stortplaats Veldkampsweg/A1 (in de 'Ius' bij knooppunt Buren). Deze
\tOonnalige stortplaats betreft te-.ens een geregistreerd "emstig geval van
bodem-.erontreiniging (status: potentieel ernstig; -.eMlg: monitoring") en grenst aan
het trace van de Randweg. In deze stortplaats zijn behal-.e asbest ook autowrakken,
bouw- en sloopafval en huishoudelijk afval gestort. Het grondwater ter plaatse is
-.erontreinigd en wordt gemonitord. De stortplaats betreft een \tOormalige kleiput.
Uit infonnatie bij de gemeente Borne inzake de stortplaats blijkt dat:
de -.erontreinigde grond van de stortplaats op de locatie waar het wegcunet van de
Rijksweg A35 ligt, is ontgra-.en;
de -.erontreiniging binnen de Ius van de afslag van de A35 door damwanden is
afgeschennd;
de locatie vanuit de pro'vincie Q-.erijssel gemonitord wordt.
2.2.4

Natuur
Natura2000-gebieden
In de omge'ving van het plangebied liggen de \tOlgende Natura 2000-gebieden:
Lonnekenneer (6,5 kilometer), Boddenbroek (9,7 kilometer) en Lemselennaten (10,0
kilometer).
Beschermde Natuurmonumenten
In de omge'ving van het plangebied ligt het Beschennd Natuunnonument 'Heideterreinen
Twickel'. Deze gebied liggen buiten de Natura2000-gebieden, maar hieMor geldt
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e\ieneens de Natuurbescherrningswet 1998. De te bescherrnen waarden zijn vastgelegd
in de aanwijzingsbeschikkingen.

Ugging Beschermd Natuurmonument Heideterreinen TlMcke/

Ecologische Hoofdstructuur
De EHS in de omge\.ing van het plangebied loopt ten zuiden van de A 1. Binnen het
plangebied zelf ligt geen EHS.

Ugging p/angebied ten opzichte van de Ec%gische Hoofdstructuur

2.3

Functionele structuur
Het plangebied ligt tussen Bome en de A1/A35. De dichtstbijzijnde woonwijk is de wijk
Letter\ield. In het plangebied zelf komen slechts enkele \ierspreide woningen \,Oor.
Het gebied tussen A1/A35, De Kluft, de Azelosestraat en de Twickelerblokweg is in de
ontwerp structuuNsie Bome aangewezen als stadsrandgebied waar passende
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economische functies mogelijk zijn.
Het gebied tussen Bome en de A1/A35 bevat 'verschiliende recreatie've functies. ZD
wordt het gebied gebruikt als recreatief uitloopgebied en is er een perceel met
~Ikstuinen aanwezig. Ten noorden van de kruising De Kluft I Azelosestraat ligt het
sportpark 't Wooldrik. Ook lopen er di'verse fietsroutes door het gebied. De lange
afstand wandel route Marskramerpad (LAW-route 3-1) loopt \tia de Azelosestraat o'ver de
A1/A35 en 'veoolgens naar de Hosbekkeweg.
Het grootste gedeelte van het plangebied van de Zuidelijke Randweg bestaat uit een
afwisseling van percelen grasland en akkerland.

Recreatie
Vl.bongebleden

-,... Fielsroules

Uitbreidlng wonen (lange (armljn)

-

Bednjvenlerreinen en kantoorlocalies
Stadsrandzone

r:J

Tanl<stalion (gepland)

iii

Carpoolplaals

VVandelroutes
Recreatiegebieden

Landbouw

Functies in het plangebied (NB: afbeelding geeft een \l\eetgave van de \l\eginfra en niet
van de inpassing)

2.4

Bereikbaarheid
Verkeerssituatie Borne

In onderstaande tabel is een o'verzicht gege'ven van de intensiteiten op de belangrijkste
wegvakken (2 richtingen per etmaal) op het wegennet in en rondom Bome - de
'verkeershoofdstructuur. Dit betreffen onder andere de wegvakken Azelosestraat,
Paralielweg, Europastraat, Amerikalaan en de N743. Te'vens is in deze tabel ~or
dezelfde wegvakken aangege'ven wat de 'verwachte intensiteiten in de autonome situatie
2020 zonder aanvuliende infrastructuur (Zuidelijke Randweg) zijn.
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Verkeersintensiteiten 2008 en 2020

Locaties OAegvakken. Nummers komen overeen met bovenstaande tabel
Op basis van bo-.enstaande tabel blijkt dat de intensiteiten ap de meeste wegvakken in
Bame zander aanwllende infrastructuur zal taenemen. Op basis van de
IIC--.emaudingen blijkt dat de afwikkeling van het -.erkeer met uitzandering van de
wegvakken ap de A1 acceptabel blijft « 0,8).
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Ais specifiek wordt ingezoomd op de route door de kem van Bome (Parallelweg,
Europastraat) is op de meeste wegvakken een intensiteitstoename zichtbaar, op de
oostelijke wegvakken echter niet, hier is een lichte afname zichtbaar. Deze daling op
dit deel van de Europastraat is te l.erklaren doordat een deel van Borne Zuid al
ontsloten is \tia de doorgetrokken Amerikalaan en Burenweg. Verkeer vanuit Borne Zuid
hoeft hierdoor niet l.1a de Europastraat richting de N743 enl of de A 1. Echter toename
op de route door de kem van Borne is zeer ongewenst, aangezien in de huidige situatie
de leefbaarheid en barrierewerking al in het geding is. Met name het doorgaande
l.erkeer dient niet l.1a deze route afgewikkeld te worden (zoals in de huidige situatie wei
het geval is).
Op de wegvakken rondom aansluiting Hengelo/Bome (Amerikalaan/ N743) is een
duidelijke toename zichtbaar van circa 20% ten opzichte van de huidige situatie. Op
basis van I/C-l.erhoudingen kan worden geconcludeerd dat de l.erkeersafwikkeling op de
wegvakken niet direct leidt tot problemen. Op deze relatie zijn echter niet de
wegvakken, maar de kruispunten maatgel.end. De kruispuntbelastingen nemen in de
toekomst (zonder aanwllende maatregelen) steeds l.erder toe (richting 100%),
waardoor zowel de bereikbaarheid van het bedrijl.enterrein De Veldkamp (en het
Westermaatplein), maar ook de regionale bereikbaarheid onder druk komt te staan.
Stagneert het l.erkeer op deze relatie, dan heeft dit ge\,Olgen \,Oor de gehele direct
omliggende regio.
In de autonome situatie rijden er aan doorgaand l.erkeer 2.200 \'oertuigen ol.er de route
Europastraat - Parallelweg. Het aandeel doorgaand l.erkeer door de kem van Borne
(relatie Europastraat - Parallelweg) l.erschilt per wegvak en bedraagt gemiddeld ol.er de
route circa 26%.
Ook is het aandeel vrachtl.erkeer dat door de kem van Borne rijdt (Europastraat) in de
huidige en in de autonome situatie onderzocht. Doorgaand vrachtl.erkeer op deze route
is namelijk ongewenst. In de l.erkeersl.eiligheidsanalyse is onderzocht of en hoe vaak
vrachtl.erkeer op de relatie Azelosestraat - Parallelweg en Europastraat betrokken is bij
een ongeval, dat is de afgelopen jaren maar bij €len ongeval \,Oorgekomen. In relatie tot
het vrachtl.erkeer lel.ert dit zowel in de huidige als in de autonome situatie geen
knelpunten op in de kem van Bome. Het percentage vrachtl.erkeer ten opzichte van de
totale intensiteit in de kem van Bome bedraagt ongel.eer 5 a 7%. Op basis van de
beoordeling van de l.erkeersl.eiligheid en doorstroming resulteert dit niet tot grote
problem en. Maar ook hier geldt dat een deel van dit vrachtl.erkeer een doorgaand
karakter zal hebben, dit aandeel is onwenselijk op deze route (vanuit Duurzaam Veilige
inrichting, onder andere zo1.ee1 mogelijk \,Oorkomen van grote massal.erschillen langzaam l.erkeerl vrachtl.erkeer).
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Hoofdstuk 3
3.1

I

Beleidskader

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het relevante Rijks-. pro~nciaal. regionaal en
gemeentelijk beleid. De beleidskaders zijn van toepassing op zowel het conser.erend
deel van het plan als de ontwikkeling van de Zuidelijke Randweg.

3.2
3.2.1

Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

De structuu~sie Infrastructuur en Ruimte geeft een nieuw. integraal kader \Uor het
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksni~au en is de 'kapstok' \Uor bestaand en nieuw
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de structuu~sie Infrastructuur en Ruimte
formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar &
\eilig te houden \Uor de middellange termijn (2028):
•
•
•

Het \ergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het \ersterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland.
Het \erbeteren. instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
waarbij de gebruiker \Uorop staat.
Het waarborgen van een leefbare en \eilige
cultuurhistorische waarden behouden zijn.

omge~ng

waarin unieke natuurlijke en

De Structuu~sie Infrastructuur en Ruimte \ervangt \erschillende bestaande nota's
zoals: de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit. de agenda Landschap en de agenda Vitaal
Platteland.
In het Besluit geeft het Rijk de algemene regels aan. waaraan bestemmingsplannen
moeten \Uldoen. In samenhang met het beleid dat is aangege\en in de Structuu~sie,
zijn deze regels \Uoral gericht op het \eilig stellen van de nationale belangen waaMor.
gelet op de belangen. beperkingen gelden \Uor de ruimtelijke besluit\Urming op lokaal
ni\eau.
De rijksweg A1/A35 is in de structuu~sie aangege\en als \erbinding met de ambitie
'minimaal 2x3'. Om de uitbreidingen in het mobiliteitssysteem conform de gestelde
ambitie mogelijk te maken zonder onnodig hoge kosten, legt het Rijk in het Barro en de
bijbehorende ministeriele regeling reser.eringsgebieden vast \Uor (mogelijk) nog te
realiseren rijksinfrastructuur. Bij het doorlopen van het MIRT-proces worden ge\Ulgen
van mogelijke altematie\en in kaart gebracht. Het is een gezamenlijke
\erantwoordelijkheid van o\erheden om te zorgen \Uor een goede ruimtelijke inpassing.
Bij de aanleg en aanpassing van infrastructuur heeft het Rijk een
mede\erantwoordelijkheid \Uor het zo \eel mogelijk in stand houden en \erbeteren van
kruisende fiets- en wandel routes.
3.2.2

Besluit algemene regels ruimlelijke ordening (Barro)

De nationale belangen die juridisch moeten doorwerken in ruimtelijke plannen van
en gemeenten worden vastgelegd in het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (hiema: Barra). Het Barro is in 2011 deels inwerking getreden.
pro~ncies
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In het Barro zijn de onderwerpen mainportontwikkeling van Rotterdam, bescherming van
de watel\eiligheid in het kustfundament en in en rond de grote rivieren, bescherrning en
behoud van de Waddenzee en enkele werelderfgoederen, zoals de Beemster, de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam en de uitoefening van
defensietaken reeds opgenomen.
Op 1 oktober 2012 is een aantal onderwerpen toege\'oegd. Het gaat om de eerder
aangekondigde onderwerpen Ecologische hoofdstructuur, elektriciteits\'oorziening,
toekomstige uitbreiding hoofd(spoor)wegennet, l.eiligheid rond rijksvaarwegen,
l.erstedelijking in het IJsselmeer, bescherrning van primaire waterkeringen buiten het
kustfundament en toekomstige riviel\erruiming van de Maastakken.
De rijksweg A1/A35 is door de structuurvisie aangewezen als l.erbinding met de ambitie
'minimaal 2x3'. In de Barro is aangegel.en dat hieMor een resel\eringsgebied geldt \,Oor
de uitbreiding van de Rijksweg. In dit geval betreft het 34 meter aan weerszijden van de
hoofdweg ten behoel.e van de mogelijke l.erbreding per rijrichting met een rijstrook.
Binnen deze zone mogen geen wijzigingen ten opzichte van het op het moment van
aanwijzing van dat resel\eringsgebied geldende bestemmingsplan plaatsvinden, die de
\'olgende activiteiten of bestemmingen mogelijk maken: het bouwen van een bouWvVerk
of een bijbehorend bouWvVerk, een stortplaats \,Oor afvalstoffen en een bergingsgebied.

3.3
3.3.1

Provinciaal en regionaal beleid
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening (2009)

Op 1 juli 2009 is de Omgevingsvisie en Omgevingsl.erordening vastgesteld door
Provinciale Staten. In dit beleidsplan zijn het provinciale streekplan, l.erkeers- en
I.eMersplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samenge\,Oegd tot een
Omgevingsvisie. Hierin geeft de provincie haar visie op de ontwikkeling van de fysieke
leefomgeving van Ol.erijssel tot 2030.
De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en
welzijn met een l.erantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en
\,Oorraden.
Enkele belangrijke beleidskeuzes waarrnee de provincie haar ambities wil realiseren
zijn:
door meer aandacht \,Oor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan
woon-, werk- en mixmilieu's; dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen
kleur te ontwikkelen;
inl.esteren in een hoofdinfrastructuur \,Oor wegl.erkeer, trein, fiets en waarbij
l.eiligheid en doorstroming centraal staan;
•

zuinig en zorgwldig ruimtegebruik bij bebouwing door hantering van de
zogenaamde 'SER-Iadder'; deze methode gaat ervan uit dat eerst het gebruik van
de ruimte wordt geoptimaliseerd, dan de mogelijkheid van meeMudig
ruimtegebruik wordt onderzocht en dan pas de mogelijkheid om het ruimtegebruik
uit te breiden, wordt bekeken; hierbij is afstemming tussen gemeenten ol.er
woningbouwprogramma's en bedrijfslocaties noodzakelijk;

Bij aanpassing of realisatie van bestaande of nieuwe infrastructuur is ruimtelijke
kwaliteit erg belangrijk. Ruimtelijke kwaliteit bestaat uit een optelsom van
toekomstwaarden (natuurlijke laag), gebruikswaarden (agrarische en stedelijke laag) en
belevingswaarden (Iust- en leisurelaag).
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Omgevingsverordening
De pro~ncie beschikt o\er een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities
realiseert. Het gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe
te passen, zodat effectief en efficient resultaat wordt geboekt ~or aile ambities en
doelstellingen van de Omgellingsllisie. Een van de instrumenten om het beleid uit de
Omgellingsllisie te laten doorwerken is de Omgevings\erordening O\erijssel 2009. De
Omgellings\erordening is het prollinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet ~or die
onderwerpen waan.oor de prollincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van
de Omgevingsvisie juridisch geborgd is.

Uitvoe ri ngsmode I Omgevi ngsvisie
De opga\en, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities ~or de prollincie
zijn in de Omgellingsllisie O\erijssel 2009 geschetst in ontwikkelingsperspectie\en ~or
de groene omgelling en stedelijke omgelling.
Om de ambities van de prollincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een
uitl.oeringsmodel. Dit model is gebaseerd op drie ni\eaus, te weten:
1.

generieke beleidskeuzes;

2.

ontwikkelperspectie\en;

3.

gebiedskenmerken.

Generieke beleidskeuzes
Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn ~or de \,faag of ontwikkelingen
nodig dan wei mogelijk zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een
behoefte aan een bepaalde ~orziening . Ook wordt in deze fase de zgn. 'SER-Iadder'
gehanteerd. Deze komt er kort gezegd op neer dat eerst bestaande bebouwing en
herstructurering worden benut, ~ordat er uitbreiding kan plaatsllinden.
Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reser\eringen ~or water\eiligheid,
rand~orwaarden ~or exteme \eiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden,
bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische waarden),
landbouwontwikkelingsgebieden ~or intensie\e \eehouderij, begrenzing van Nationale
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur en
\erbindingszones etc. De generieke beleidskeuzes zijn \eelal normstellend.

OntlMk k elperspectieven
Ais uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de
~orgenomen ruimtelijke ontwikkeling aanvaardbaar is, llindt een toets plaats aan de
ontwikkelingsperspectie\en. In de Omgevingsvisie is een spectrum van zes
ontwikkelperspectie\en beschre\en ~or de groene en stedelijke omgelling. Met dit
spectrum geeft de prollincie ruimte ~or het realiseren van de in de visie beschre\en
beleids- en kwaliteitsambities.

Gebiedskenmerken
Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurtijke laag, laag van het agrarisch
cultuurtandschap, stedelijke laag en lust- en leisure-Iaag) gelden specifieke
kwaliteits~orwaarden en -opga\en \OCr ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de \,faag 'hoe'
een ontwikkeling inWlling krijgt.
Aan de hand van de drie genoemde ni\eaus kan worden bezien of een ruimtelijke
ontwikkeling mogelijk is en er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsllisie
en hoe het uitge~erd kan worden.
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Uitvoeringsmodef Omgevingsvisle Overijssef

OF
Norman n.a.v. SER-Iadder, EHS,
drinkwater-bescherming etc.

WAAR
Geell richting n.a.v. beschreven perspectief

HOE
Stell kwalileitsopgaven en -voorwaarden
t.a. v. wijze van inpassing en uilvoering

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2009 (Bron: Provincie Overijssel)

Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie

De ontwikkeling van de Zuidelijke Randweg is getoetst aan het uih.oeringsmodel van de
Omgevingsvisie O\erijssel 2009. Hierdoor ontstaat globaal het 'vOlgende beeld:
Generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase "generieke beleidskeuzes" zijn er geen aspecten
die bijzondere aandacht \erdienen. Van belemmeringen is niet gebleken. Een en ander
blijkt ook uit Hoofdstuk 5 van deze plantoelichting waarin uitgebreid op de di\erse
omgevingsaspecten wordt ingegaan. In Hoofdstuk 4 is de onderbouwing van de
locatiekeuze opgenomen.
OntlMkkelperspectieven

Het plangebied kent op basis van de ontwikkelingsperspectie\enkaart van de provincie
O\erijssel de ontwikkelingsperspectie\en:
Mixlandschap met als bijzonder gebiedsconditie: stadsrandgebied
Het mixlandschap wordt in de provinciale omgevingsvisie omschre\en als het gebied
met een mix van landbouw, natuur, water en wonen als goede buren. Met het
stadsrandgebied als bijzondere kenmerk wordt het gebied bedoeld dat aangemerkt kan
worden als het o\ergangsgebied tussen bebouwd gebied en groene omgeving, zowel
entree van de stad als \erbinding met het buitengebied. Kansen 'vOor
recreatiemogelijkheden, nieuwe landgoederen en e\entueel stedelijke uitbreiding
'vOlgens gebiedskenmerken, bijv. woon- werklandschappen.
Een goede ontsluiting past uitstekend binnen dit mixlandschap. De Zuidelijke Randweg
'vOrmt dan ook geen belemmering 'vOor het ontwikkelperspectief.
Gebiedskenmerken
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Op basis van gebiedskenmerken in \tier lagen (natuurlijke laag, laag van het
agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke
kwaliteits\{)orwaarden en -opga\en \Oor ruimtelijke ontwikkelingen.
1. natuurlijke laag
O\erijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen.
Deze \Ormen de basis \Oor het gehele grondgebied van O\erijssel. Het beter
afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag kan eMor zorgen dat
de natuurtijke kwaliteiten van de pro\tincie weer mede beeldbepalend worden. Ook in
steden en dorpen bij \Oorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in
stad en dorp.
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart 'de natuurlijke laag' aangeduid met het
gebiedstype 'dekzandlAakte'. De afwisseling van opgewaaide ruggen en uitgesleten
beekdalen en de daarbij horende hoogte\erschillen kenmerken de dekzandlAaktes van
O\erijssel. Opvallend is de o\erwegend oost-west georienteerde richting van ruggen en
dalen. Ais ontwikkelingen plaats\tinden, dan dienen deze bij te dragen aan het beter
zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogte\erschillen en het watersysteem.
De Zuidelijke Randweg is ingepast in een nieuwe bosrand, als uitbreiding van een
bestaand groot bosgebied waar ook de A35 ingepast is. Bosgebieden zijn typerend
\Oor het dekzandlandschap. Bestaande bomen zijn zO\eel mogelijk gehandhaafd, met
name in het bestaande boscomplex Bospoort. De historische met eiken beplante
radiaal Azelosestraat is e\eneens kenmerkend \Oor het dekzandlandschap. Door de
weg\erbreding eenzijdig uit te \Oeren, kunnen de bomen aan de zuidzijde van de
Azelosestraat worden gehandhaafd. De natuurtijke laag van het landschap blijft
daarmee zichtbaar en beleefbaar.

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de
natuurtijke omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeen o\er
schoonheid een rol gespeeld. Wei zijn we ze in de loop van de tijd gaan waarderen om
hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaameid, contrast en afwisseling worden
gewaardeerd. De ambitie is gericht op het \{)ortbouwen aan de kenmerkende structuren
van de agrarische cultuurlandschappen door 6f \ersterking 6f behoud 6f ontwikkeling of
een combinatie hiervan.
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart 'de laag van het
agrarisch-cultuurlandschap' aangeduid met het gebiedstype 'jonge heide- en
broekontginningslandschap'. Veel heidegebieden en nattere delen van het landschap
zijn ontgonnen en/of \ergaand ontwaterd. Daarmee is een nieuw landschap ontstaan.
De dragende liniaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en
ontginningslinten met er\en en kenmerkende grote ruimtematen bepalen nu het beeld.
De ambitie is de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden een ste\iige impuls te ge\en en
soms een transformatie wanneer daar aanleiding toe is. De dragende structuren worden
ge\Ormd door landschappelijk raamwerken van lanen, bosstroken en watertopen, die de
rechtlijnige ontginningsstructuren \ersterken. Binnen deze raamwerken is ruimte \Oor
\erdere ontwikkeling van bestaande er\en en soms de \estiging van nieuwe er\en, mits
deze een stevige landschappelijke jas krijgen.
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De Zuidelijke Randweg ligt op de rand van een bosgebied en het rechtlijnige
heide-ontginningslandschap. De orthogonale structuur en kenmerkende kruisingen van
de Bospoort/Twickelerblokweg en de LeemweglVeldo\tenweg worden gehandhaafd.
Tussen Deldensestraat en Leemweg wordt de typische blok\terka\teling \tersterkt door
een blok\,Ormig boselement toe te \,Oegen als inpassing van de Zuidelijke Randweg.
Het is de ambitie van Gemeente Borne om de ka\telstructuur van de Twickelerblokweg
te \tersterken met houtwallen op de perceelsgrenzen. Dit maakt geen onderdeel uit van
de inpassing, maar van de grotere gebiedsontwikkeling van de Kernrand Borne-West.
3. De stedelijke laag
De locatie heeft op de gebiedskenmerkenkaart 'de stedelijke laag' geen bijzondere
eigenschappen. Deze gebiedskenmerken kunnen derhal\te feitelijk buiten beschouwing
worden gelaten.
4. De lust- en leisurelaag
De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart 'de lust- en leisurelaag' aangeduid met het
gebiedstype 'stadsrandzone'. In de stads- en dorpsranden komen stad en land elkaar
tegen. De randen zijn bepalend \,Oor de identiteit van zowel de steden en dorpen als het
landschap daaromheen. In de stads- en dorpsranden sluiten recreatie\te en utilitaire
routes van buiten de stadlhet dorp aan op de binnenstedelijke/dorpsstructuur. In deze
gebieden komen \teel opga\ten en belangen samen zoals dorps- en stadsuitbreidingen,
infrastructuur, landbouw, landschapsontwikkeling, water en natuur.
Het trace van de Zuidelijke Randweg is zodanig (westelijk) gekozen dat de ruimte \,Oor
de groene dorpsrand Twickelerblokweg maximaal blijft. Bij de inpassing is het huidige
groene beeld vanuit de dorpsrand uitgangspunt geweest. Een \terhoogde en dicht
beplante houtwal langs de Zuidelijke Randweg zorgt er\Oor dat de weg onzichtbaar
wordt en de huidige kwaliteiten zo\teel mogelijk behouden blij\ten. De recreatie\te
fiets/wandelroute tussen Bospoort en Deldensestraat wordt \terplaatst en zorgwldig
ingepast in het bestaande parkbos.
Conclusie toetsing aan de Omgevingsvisie Overijssel 2009

Geconcludeerd kan worden dat de in dit \'oorliggende bestemmingsplan besloten
ruimtelijke ontwikkeling in o\tereenstemming is met het in de Omgevingsvisie O\terijssel
2009 \terwoorde en in de Omgevings\terordening \terankerde provinciaal ruimtelijk beleid.
3.3.2

Regionaal Mobiliteitsplan Twente

Het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) 2007-2011 zet in op bereikbaarheid, \teiligheid en
leefbaarheid. Om te blij\ten functioneren als belangrijke economische regio, moet
Twente bereikbaar blij\ten. De doelstellingen van het RMP zijn:
1. Het waarborgen van de huidige (2004) kwaliteit van inteme en exteme
bereikbaarheid \,Oor personen en goederen van sociale, economische en andere
maatschappelijke activiteiten in zowel het stedelijk als het landelijke gebied,
alsmede het benutten van kansen \,Oor \terbetering van de bereikbaarheid.
2.

3.

I
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Het \terbeteren van het leefbaarheidsni\teau in de hele regio door de totale
hoe\teelheid schadelijke effecten van het \terkeer op het leefrnilieu en de natuur te
beperken.
Het \terhogen van de \terkeers\teiligheid door het \terminderen van het totaal aantal
\terkeersdoden en -gewonden.
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Wegenvisie Twente (2010)
De ambitie van de Regio Twente is een sterke economie te ontwikkelen door een
optimaal vestigingsklimaat \.Oor ondernemers en een prettig woon- en leefklimaat \.Oor
de werknemers, waarbij kansen \.Oor recreatie en toerisme optimaal benut worden. De
externe en inteme bereikbaarheid ten behoeve van de economische doelstelling staan
\.Oorop en zijn \.Oorwaarde \.Oor een goede economie. De mobiliteitsdoelstelling van de
Wegenl.1sie Twente (2010) sluit hier bij aan:
De belangrijkste economische kemgebieden richting de peri ode 2020-2030 goed
bereikbaar houden l.1a een regionaal wegennet met een goede doorstroming en een
betrouwbaar robuust netwerk.
Enkele onderdelen van dit beleid zijn:
•
•

Kruispunten en wegvakken met \.Oldoende capaciteit.
Op kruispunten van hoofdroutes (ook rotondes) \.Oorrang door (aanwllende)
verkeerslichten of door gericht incidentmanagement (inzet verkeersregelaars).
Geen landbouwverkeer en gelijk\Aoerse spoorkruisingen op de drukkere wegen
(>1 .200 m~/spitsuur).
Voldoende toegeruste calamiteitenroutes, en deze zo veel mogelijk buiten de
kemen houden.

In de analyse van de Wegenl.1sie Twente komt naar \.Oren dat in het jaar 2020, ook
nadat de zevensprong van Verdaas is door1open met flankerend beleid en
benuttingsmaatregelen, in het onderzoeksgebied bereikbaarheidsproblemen zijn:
De A35 en A1 tussen knooppunt Azelo en de aansluiting Hengelo/Bome zijn zwaar
be last.
De kruisingen van de Bomsestraat met de A1 en de Amerikalaan zijn fors
overbelast. Het economische kemgebied Hengelo Noord-West heeft hiermee een
kwetsbare ontsluiting.

3.3.4

•

Stedelijke invalswegen en de inter10kale verbinding Hengelo-Almelo (N743) is zwaar
belast.

•

Een calamiteitenroute met \.Oldoende capaciteit tussen de A35 Borne-West en de
A 1 Hengelo/Bome ontbreekt.

Regionaal Wegennet 2020
Met het project Twente Mobiel (sinds 2005) hebben de Twentse wegbeheerders
gezamenlijk plannen ontwikkeld \.Oor de ontwikkeling en inzet van
benuttingsmaatregelen, waarmee verkeersstromen optimaal geleid worden over de
Twentse wegen, en verkeersdeelnemers worden \.Oorzien van betrouwbare en actuele
informatie. Binnen het project Twente Mobiel is het regionale wegennet \.Oor het jaar
2010 vastgesteld. Dit wegennet was tevens de basis \.Oor de Wegenl.1sie Twente met
het geactualiseerde netwerk \.Oor 2020. Het bevat de belangrijkste wegen van rijk,
pro'vincie en gemeenten:
Wegen met sterke verkeersfunctie binnen en buiten bebouwde kommen.
Wegen van belang \.Oor regionale bereikbaarheid, met verbindende functie.
Uitgaande van categorie-indeling Duurzaam Veilig: Stroom- en
Gebiedsontsluitingswegen conform huidig Regionaal Mobiliteitsplan.
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I

Pact van Twickel (2009)
Op 19 maart 2009 tekenden de pro\Ancie Ol.erijssel, de Regio Twente, het waterschap
Regge en Dinkel en de omliggende gemeenten Bome, Hengelo en Hof van Twente
samen met de Stichting Twickel de Intentiel.erklaring Pact van Twickel. Daarmee wordt
de bijzondere waarde van het landgoed als cultuurhistorisch erfgoed erkend. Er zijn \Ajf
concrete projecten opgenomen in een uit~eringsprogramma. Daarbij staan behoud en
de l.ersterking van de bijzondere kwaliteiten van het gebied centraal.
Belangrijke punten zijn:
•

De grond tussen de bedrijl.enterreinen de Kluft (geen autonome ontwikkeling) en de
Veldkamp is opgenomen als een te behouden en te l.ersterken gebied.

•

De ZUidelijke Randweg is opgenomen dicht langs de woonbebouwing van Borne.
Het l.ersterken van historische routes richting Bome. In de \Asie wordt
om de Twickelerblokweg door te laten lopen onder de A 1.

•

3.3.6

~orgesteld

Het l.ersterken van de oude radialen vanuit Borne richting Twickel.

Ontwikkelingsvisie Twickel en omgeving (2009)
In de ontwikkelings\Asie wordt ingezet op behoud en l.ersterking van de afwisseling
tussen bos, heide en landbouw en het rationele karakter van de ontginningen. In de
\Asie is een nieuwe recreatiel.e route opgenomen langs de randen van het domein van
Twickel, de 'Twickeler Grensweg'. Deze loopt door het gebied in noord-zuidrichting, en
~Igt de Twickelerblokweg. Ter hoogte van de kruising met de A1/A35 wordt de
historische route hersteld door een onderdoorgang onder de rijkswegen. De
ontwikkelings\Asie wil deze route herkenbaar maken door een onderscheidende
materialisering, beplanting of bestratingsmaterialen. Er zijn momenteel geen concrete
plannen om deze l.erbinding onder de A1/A35 daadwerkelijk te realiseren.

3.4
3.4.1

Gemeentelijk beleid
Structuurplan uitbreiding Borne (2004)
In het Structuurplan uitbreiding Borne heeft de gemeente Borne in 2004 vastgesteld
welke uitbreidingen men de komende jaren wil realiseren. Hierin zijn zowel aan te
leggen woonwijken, bedrijl.enterreinen als uitbreiding van de wegenstructuur
opgenomen. De uitbreiding van Borne met woningbouw \Andt met name plaats aan de
oostzijde van de kem, in de uitleglocatie Bomsche Maten. Tel.ens is een kleiner
woongebied geprojecteerd ten westen van de Stroom Esch, net ten noorden van de
rondweg. Dit ~rmt echter een reserl.elocatie.
De ontwikkeling van bedrijl.enlocaties \Andt plaats aan de west- en zuidrand van de
kem, te weten de locaties Veldkamp, de Kluft en 't Oldhof. Het gaat om circa 115
hectare. Deze bedrijl.enlocaties zijn goed ontsloten als in de toekomst de ZUidelijke
Randweg gereed is. Door economische ontwikkelingen is de \tfaag naar
bedrijl.enterreinen afgenomen. De Kluft en t Oldhof worden in deze studie dan ook niet
meegenomen als autonome ontwikkeling.
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Ontwerp-structuurvisie Borne
De gemeente Borne heeft begin 2008 besloten om \Oor het totale grondgebied van de
gemeente een structuuNsie op te stellen. Deze structuuNsie heeft betrekking op de
peri ode 2010-2030. In het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, die per 1 juli
2008 in werking is getreden, is elke gemeente l.erplicht een of meerdere structuuNsies
op te stell en \Oor het gehele grondgebied.
De gemeente Borne heeft begin 2008 besloten om \Oor het totale grondgebied van de
gemeente een structuuNsie op te stellen. Deze structuuNsie heeft betrekking op de
peri ode 2010-2030.
In de ontwerp-structuuNsie uit 2008 is een kaartbeeld opgenomen van de opgenomen
ontwikkelingen binnen het grondgebied van de gemeente Bome, zie Afueelding 75. Ook
de Zuidelijke Randweg Bome is in de structuuNsie opgenomen. Belangrijkste
ontwikkelingen uit de ontwerp-structuuNsie \Oor de Zuidelijke Randweg Borne zijn:
Het gebied aan de (zuid)oostzijde van Borne (De Kluft en 't Oldhof) is aangegel.en
als stadsrandgebied waar passende economische functies mogelijk zijn, die goed
aansluiten bij de agrarische, landschappelijke en toeristisch-recreatiel.e
doelstellingen van het beleid met betrekking tot stadsranden in de Groene Poort.
Het gebied tussen de Deldensestraat, Veldol.enweg en Leemweg is aangegel.en
als toekomstige uitbreidingslocatie \Oor wonen (lange termijn).
Het realiseren van laanbeplanting langs de radialen, waaronder de Azelosestraat en
Deldensestraat. Daamaast dient er aandacht te zijn \Oor de beeldkwaliteit bij de
entrees van Borne, waaronder de Azelosestraat en Deldensestraat.

I
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3.4.3

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hengelo(2002)

In het Gemeentelijk Verkeers- en VeIWersplan (GWP) van de gemeente Hengelo zijn
de \Olgende uitgangspunten opgenomen:
• Optimaliseren van het bestaande wegennet (waaronder doseren);
Aanleg van doorstroomassen \Oor hoogwaardig openbaar \eIWer;
• Prioriteit \Oor openbaar \eIWer en fiets;
• Uit\Oering van het principe "Duurzaam Veilig";
• Terughoudendheid ten aanzien van de aanleg van nieuwe weginfrastructuur.
Het regionale \erkeer tussen Bome en Hengelo zal door het afstelien van
\erkeersregelinstaliaties in de spitsperiodes een sneliere route aangeboden worden I..ia
de Europalaan, in plaats van de bestaande route o\er de Bomsestraat. Hierdoor
ontstaat, samen met het realiseren van extra opstelvakken bij de
\erkeersregelinstaliaties in het gebied van de Westermaat, meer ruimte op de
kruispunten van de Bomsestraat met de aansluitingen op de A 1.
Conclusie ten aanzien van beleid en ontwikkelingen \Oor zO\er relevant \Oor dit
onderzoek:
In het regionaal wegennet bestaan bereikbaarheidsknelpunten, waarbij de ZUidelijke
Randwegen bijdrage kan le\eren aan de \erbetering hiervan.

I
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Mobiliteitsvisie 2011-2020, gemeente Borne, 2012
De Mobiliteits~sie is een ~rdieping van het huidige Integraal Verkeersplan (IVP) uit
2008. De Mobiliteits~sie is vastgesteld op 18 december 2012. Deze ~rdieping ~ndt
met name zijn beslag in de recente onderzoeken die zijn uitge\Oerd naar een aantal
grotere infrastructuurprojecten waaMor de gemeente Bome zich de komende jaren
gesteld ziet:
Scenariostudie Bome die het mogelijk moet maken de huidige N743 te knippen ter
hoogte van de Bomsche Maten;
(Onderha~ge)

tracestudie van de ZUidelijke Randweg waarbij de pro~ncie
Regio Twente, Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo
~rtegenwoordigd zijn;
O~rijssel,

•

Value Engineering studie Borne - onderzoek gezamenlijk met ProRail - waarbij
~rschillende scenario's zijn onderzocht om de barrierewerking van het spoor op te
lossen.

De mobiliteit ~sie luidt: "Bome wil nu en in de toekomst kunnen \Oorzien in de
mobiliteitsbehoefte van haar eigen inwoners en van de productie-, distributie- en
(Iandbouw)bedrij~n in haar gemeente."
De daarbij vastgestelde doelen zijn:
Verbeteren van de regionale en de lokale bereikbaarheid
Verhogen van de

~rkeers~iligheid

Creeren van een gezonde en aantrekkelijke leefomge~ng
De doelstellingen van de ZUidelijke Randweg zijn in lijn met de doelen gesteld in de
Mobiliteits~sie van de gemeente.

3.4.5

Woonvisie (2010)
De Woon~sie Bome 2010-2014 heeft het Woonplan 2002-2006 ~rvangen. Met de
Bome 2010-2014 wordt geen \OlIedig nieuw beleid ingezet, maar wordt in
grote lijnen het ingezette beleid \Oortgezet. Er doen zich echter di~rse fundamentele
ontwikkelingen \Oor, waardoor de woningmarkt sterk ~randert. ZIJ neemt landelijk en
regionaal de be\Olkingsgroei af en ~randert de samenstelling van de be\Olking; de
~rgrijzing neemt toe, het aantal person en per huishouden blijft nog e~n dalen en het
aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Hiermee houdt deze nieuwe Woon~sie
rekening.
Woon~sie

De woning\Oorraad van Borne is niet aileen permanent onderhe~g aan ~mieuwing en
maar wordt de komende jaren te~ns uitgebreid. Borne biedt ruimte aan
zowel de lokale als een deel van de regionale woningbehoefte in het uitbreidingsplan
Bomsche Maten. In de ~sie staan de \Olgende punten centraal:
~rbetering,

•

Groei en kwaliteit: de toe\Oeging van woningen met hoge kwaliteit \Oor aile
doelgroepen, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om een \OlIedige wooncarriere
op te bouwen.

•

Stad en landelijk gebied: het optimaal benutten van kansen vanuit het landelijk als
vanuit het stedelijk gebied.

•

Vitale \Oorzieningen en een aangename kleinschaligheid: inzetten op sociale
structuren, fysieke omstandigheden en economische dynamiek op kleinschalige,
Bomse schaal.
Doelgroepen: le~nsloopbestendige woningen \Oor senioren, een actief
doorstromingsbeleid om een wooncarriere binnen Bome mogelijk te maken,
realiseren van passende woon- en opvangprojecten \Oor bijzondere doelgroepen.

Dit bestemmingsplan \Oorziet niet in het toekennen van nieuwe woningen of nieuwe
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woonbestemming. Dit bestemmingsplan legt enkel de huidige bestaande
(planologische) situatie opnieuw vast. Gesteld wordt dat dit bestemmingsplan in
overeenstemming is met de beleidsuitgangspunten zoals verwoord in de Woonvisie
Bome (2010).
3.4.6

Groenbeleidsplan

De gemeente Bome heeft haar groenbeleid \()or de bebouwde kommen in de gemeente
uitgewerkt in het groenbeleidsplan 2008-2018. De gemeente wil nadrukkelijk streven
naar behoud en verbetering van haar groenstructuren en de kwaliteit van de groene
ruimte en wil deze zo goed mogelijk verankeren in toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen. De verbeterpunten zijn middels streefbeelden vastgelegd. In het
beleidsplan is met name de kwaliteit van afwikkeling van de dorpsranden en de
opwaardering van de groen\()orzieningen op buurtniveau genoemd.
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Hoofdstuk 4
4.1

I

Planbeschrijving

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een beschrij"';ng gege..en van de ontwikkeling van de Zuidelijke
Randweg Borne. Hierbij wordt ingegaan op de doelstelling van de weg, de regionale
betekenis, de uitgangspunten die gelden \Oor de nieuwe randweg en de tracekeuze.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf o..er het behalen van de doelstelling
door middel van de nieuwe randweg.

4.2

Doelstelling
De Zuidelijke Randweg Borne heeft zowel een lokale als een regionale functie. Bij de
doelstelfingen \Oor de Zuidelijke Randweg is dan oak onderscheid gemaakt tussen
lokale en regionale doelen. De prioriteit van de gemeente ligt bij de lokale doelen. De
regionale bereikbaarheidsllfaagstukken o..erstijgen de Zuidelijke Randweg. Wei kan de
Zuidelijke Randweg Bome een bijdrage le..eren aan het ..erbeteren van de regionale
bereikbaarheid door het realiseren van een nieuwe schakel in het regionaal wegennet.
Lokale doelstellingen:
Het ..erbeteren van de leefbaarheid (barrierewerking, ..erkeers..eiligheid,
geluidhinder) ter hoogte van de Europastraat in Borne.
•

Het ..erbeteren van de bereikbaarheid van bedrij..enterrein De Veldkamp.

Regionale doelstellingen:

4.3

•

Het ..erbeteren van de bereikbaarheid van het bedrij..enterrein Westermaat Plein.

•

Het ..erbeteren van de bereikbaarheid van het economisch kemgebied Hengelo
Noardwest.

•

Het bijdragen aan een bereikbare Innovatiedriehoek.
Het bieden van een altematie..e route bij calamiteiten op de A1 tussen de
aansluitingen Borne-west (29) en Borne/Hengelo (30).

Lokale betekenis Zuidelijke Randweg
Europastraat
De Europastraat door Borne geeft al lange tijd o..erlast en is een barriere in Borne \Oor
(Iangzaam)..erkeer tussen Bome-zuid en het centrum van Borne. Doardat de aansluiting
Borne-West geen ..erbinding heeft met de A 1 vanlnaar Hengelo-noord, Oldenzaal en
Duitsland, rijdt ..erkeer uit Borne-west en -zuid dat naar de A 1 wil (en lAce ..ersa) door
de kem van Borne richting de aansluiting 30 Hengelo/Bome op de A1 . Dit doorgaand
..erkeer rijdt "';a de route Azelosestraat - Parallelweg - Europastraat door de kern Borne
en \Ormt ter hoogte van de Europastraat een barriere tussen Borne Zuid en het centrum
van Bome.
BarrieretAerk ing
Functie, \Ormge"';ng en gebruik van de Europastraat moeten zo..eel mogelijk op elkaar
afgestemd zijn. In de huidige situatie is daar geen sprake van. De weg heeft
\Oomamelijk een ontsluitende functie \Oor bestemmings..erkeer, een aanzienlijk deel
van het ..erkeer (ca. 25%) is echter doorgaand. Daamaast kent de ..erkeerstructuur in
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Borne ~el noord-zuid ~rbindingen die de Europastraat kruisen. Door de hoge
intensiteiten (die zonder aanwllende maatregelen zullen toenemen) is het met name in
de spitsperioden lastig om de Europastraat o~r te steken. Hiermee \,Ormt de weg een
barriere.
Vei/igheid

Op de route Azelosestraat - Parallelweg - Europastraat I.1nden relatief ~el ongevallen
plaats, bijna €len derde van de ongevallen in Borne. Op basis van een
~rkeers~iligheidsanalyse kan worden geconcludeerd dat \,Ooral langzaam
~rkeersdeelnemers relatief vaak betrokken zijn geweest in de afgelopen peri ode bij
ongevallen op \,Oomoemd trace, en dan met name op de kruispunten (het niet ~r1enen
van \,Oorrang). Vracht~rkeer is nagenoeg niet betrokken bij ongevallen op dit wegvak
(bij slechts €len ongeval). In de autonome situatie nemen de intensiteiten op de route
toe. Dit betekent dat er meer gemotoriseerd ~rkeer gebruik zal maken van deze route,
terwijl er geen aanwllende maatregelen worden getroffen. Ten aanzien van de
~rkeers~iligheid zal dit een negatief effect hebben. Omdat \,Ooral langzaam
~rkeersdeelnemers relatief vaak betrokken zijn bij een ongeval met letsel (in de huidige
situatie), is een toename van ~rkeer niet gewenst.
Geluid

In een gebied tot 200 meter aan weerszijden van de Europastraat is de geluidbelasting
in kaart gebracht. Hierbij is onderzocht hoe~el woningen aan een geluidbelasting van
bo~n de \,Oorkeursgrenswaarde van 48 dB worden blootgesteld en met hoe~el
geluidgehinderde inwoners dit o~reenkomt, dit is weergege~n in onderstaande tabel.
De geluidbelasting op woningen neemt in de toekomst aanzienlijk toe door de groei van
het ~rkeer. Er I.1ndt een ~rschuil.1ng plaats van lagere naar hogere klassen. Deze
~rschuil.1ng is terug te zien bij het aantal geluidgehinderde inwoners waardoor te~ns
totaal het aantal geluidgehinderden in de autonome situatie toeneemt. Bij de
Europalaan blijkt uit indicatie~ berekeningen dat de geluidbelasting bij de
eerstelijnswoonbebouwing ca. 59-62 dB bedraagt.
Geluidhlnder Europastraat
Aantal geluidbelaste

48-53 dB

53-58 dB

58-63 dB

63-68 dB

>68 dB

.: .:.
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0
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0

895

440

184

0

1519

144

476
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121

0

1072

0

585

393

216

0

1193

woningen huidige situatie
Aantal geluidbelaste
woni!!glln autonome situatie
Aantal geluidgehinderden
huidige situatie
Aantal geluidgehinderden
autonome situatie

Om de functie, gebruik en \,Ormgel.1ng van de Europastraat beter op elkaar af te
stemmen en daarmee een leefbaarder en ~rkeers~iligere situatie te creeren, is het
noodzakelijk dat de route \,Oomamelijk gebruikt wordt door bestemmings~rkeer. Het
doorgaand ~rkeer dient een andere route te gebruiken.

Bereikbaarheid bedrijventerrein De Veldkamp
Ten zuiden van Borne wordt het bedrij~nterrein De Veldkamp ontwikkeld. De
ontsluiting van dit bedrij~nterrein ~r1oopt nu \,OlIedig l.1a de Amerikalaan en
Bomsestraat. In de huidige situatie zijn de kruispunten Amerikalaan - N743 en de A1 al
zwaar belast. Het bedrij~nterrein genereert extra ~rkeer, wat ertoe zalleiden dat de
afwikkelingsproblemen op deze locatie aileen maar toenemen. Er ontstaan wachtrijen
\,Oor de kruisingen. In de spitsen is er regelmatig sprake van terugslag op de A 1 (lange
wachtrijen bij afrit 30 Hengelo/Bome). In de autonome situatie zijn enkele kruisingen
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door de gemeente Hengelo aangepast om het ~rkeer beter te kunnen ~rwerken.
Echter blij~n hoge belastingen zichtbaar, met name in de a\tOndspits.
Niet aileen de bereikbaarheid van De Veldkamp zal onder druk komen te staan zonder
aanwllende maatregelen, ook een groot deel van het bestemmings~rkeer \tOor Bome,
doorgaand ~rkeer (N743) en bestemmings~rkeer \tOor Westermaat Plein (met IKEA)
maakt gebruik van deze aansluiting. Ook dit ~rkeer ondervindt hinder van deze
o~rbelaste kruispunten.

4.4

Regionale betekenis Zuidelijke Randweg
De Zuidelijke Randweg ~rwlt als gebiedsontsluitingsweg een (belangrijke) functie in
het regionale wegennet. Het doe I \tOor de regionale ~rkeersafwikkeling, zoals
vastgesteld in de "Wegenvisie Twente" is om de belangrijkste economische
kemgebieden tot aan 2030 goed bereikbaar te houden via een regionaal wegennet met
een goede doorstroming en een betrouwbaar robuust netwerk. V~~r de Zuidelijke
Randweg doen de \tOlgende mogelijkheden zich \tOor om bij te dragen aan dit
o~rkoepelend doel:
•

De Zuidelijke Randweg ontlast het regionaal wegennet door het ~rminderen van de
op de kruispunten Bomsestraat (N743) met de A1 en Amerikalaan.
Daamaast wordt Westermaat Plein beter bereikbaar tijdens kooppieken doordat
het ~rkeer ~rdeeld kan worden o~r de aansluitingen 29 en 30.

~rkeersdruk

De bedrij~nterreinen in Borne en Hengelo behoren tot het economisch kemgebied
Hengelo Noordwest. De Zuidelijke Randweg ~rbetert de bereikbaarheid van dit
kemgebied door het bieden van een tweede ontsluiting op het rijkswegennet.
De innovatiedriehoek is van cruciaal belang \tOor de economische vitaliteit in Twente
en wordt dan ook als gezamenlijke prioritaire ontwikkeling gezien. De Zuidelijke
Randweg kan bijdragen aan de ~rbetering van de bereikbaarheid van dit
economisch kemgebied door het bijdragen aan een robuust wegennet middels een
calamiteitenroute en het ~rbeteren van de bereikbaarheid tussen de omliggende
landelijke kemen en de innovatiedriehoek.
In de Wegenvisie Twente is geconcludeerd dat een calamiteitenroute (U-route) met
\tOldoende capaciteit ontbreekt \tOor de A 1 tussen de aansluitingen Borne-West
(29) en Hengelo/Bome (30). De Zuidelijke Randweg Borne kan deze functie
~rwllen, waardoor de robuustheid van het regionaal wegennet ~rbetert.

4.5

Uitgangspunten
Bij het ontwerp van het \tOorkeursaltematief \tOor de Zuidelijke Randweg Borne zijn de
\tOlgende uitgangspunten gehanteerd:
De Zuidelijke Randweg wordt \tOrmgege~n als een gebiedsontsluitingsweg 80
km/uur, in o~reenstemming met de beoogde functie.
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•

Het ontwerp van de Zuidelijke Randweg wordt opgesteld conform de richtlijnen van
het CROW en Duurzaam Veilig.

•

De Zuidelijke Randweg dient als calamiteitenroute (U-route). De eisen die hieruit
\tOortkomen zijn in het ontwerp ~rwerkt.

•

De Zuidelijke Randweg heeft \tOldoende capaciteit. Tussen de kruisingen met de
Azelosestraat en de Kluft betreft de rijstrookconfiguratie 2x2 rijstroken waama het
profiel wordt afgebouwd naar 1x2 rijstroken.

•

Het trace sluit aan de westzijde aan op de kruising met de Azelosestraat. Deze
kruising wordt opnieuw \tOrmgege~n. Dit geldt inmiddels ook \tOor de kruising met
de Steenbakkersweg en Amerikalaan en het nog te realiseren deel van de
Amerikalaan tot aan de rotonde bij de kruising met de Burenweg. De rest van de
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Amerikalaan is reeds gerealiseerd.
1.

In het \tigerend bestemmingsplan is er sprake van een rotonde ter hoogte van
de aansluiting van de Amerikalaan met de Zuidelijke Randweg. Deze rotonde is
geprojecteerd op een buisleiding van Defensie en dient naar het noorden te
worden opgeschown.

2.

De inrichting van de kruising wijzigt van een rotonde naar een
wrkeersregelinstallatie (VRI).

3.

Daamaast wordt ~or het nog niet gerealiseerde deel van de Amerikalaan
uitgegaan van een ontwerpsnelheid van 80 km/uur. Het huidig ontwerp is
gebaseerd op een ontwerpsnelheid van 60 km/uur.

•

De weg is vlot te berijden door het aantal aansluitingen zo beperkt mogelijk te
houden. De op/afrit Bome-West wordt \tia De Kluft aangesloten op de Zuidelijke
Randweg. Bome wordt op de Zuidelijke Randweg ontsloten \tia de Azelosestraat en
Steenbakkersweg. Deze wegen wrvullen reeds een ontsluitende functie. De
Azelosestraat als toeleidende weg richting aansluiting Bome-West en de
Steenbakkersweg als route richting De Veldkamp. Deze wegen ontsluiten het
(zuid)westen van Borne op de Zuidelijke Randweg zodat niet meer \tia de
ParalielweglEuropastraat naar aansluiting Hengelo/Bome wordt gereden. De
Twickelerblokweg, Bospoort, Deldensestraat, Leemweg en Veldownweg zijn
gezien de functie, ligging en/of profiel niet geschikt om aan te sluiten op de
Zuidelijke Randweg.

•

De Zuidelijke Randweg kruist Deldensestraat wrdiept (tunnelbak).

•

Landbouwwrkeer is niet toegestaan. De weg wordt niet ~orzien van parallelwegen
of fietspaden. Langzaam wrkeer kan gebruik blijwn maken van de bestaande
routes. Afgesneden routes worden hersteld.

•

De afstand tussen de noordelijke toe- en afrit 29 Borne-West en de Zuidelijke
Randweg bedraagt minimaal 100 m. De op- en afrit van de aansluiting zijn in de
huidige situatie ongeregeld. Dit leidt tot afwikkelingsproblemen en wrkeersonwilige
situaties . Om dit te wrbeteren worden ook hier VRI's geplaatst.

•

Er \tindt bij ~orkeur geen ruimtebeslag plaats op gronden van Rijkswaterstaat
(deze liggen tot maximaal 50 m van het midden van de meest nabijgelegen
hoofdrijbaan).

•

De Zuidelijke Randweg wordt zo wei mogelijk gebundeld met de A1/A35. De
minimum aan te houden afstand tussen de hoofdrijbaan van de A1/A35 en de
Zuidelijke Randweg is in owrleg met Rijkswaterstaat bepaald op 50 m.
Het te behouden en te wrsterken gebied tussen de Zuidelijke Randweg en de kem
van Bome wordt, conform het pact van Twickel, zo groot mogelijk gehouden.

4.6

•

De Zuidelijke Randweg wordt landschappelijk ingepast op basis van de in het
gebied aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

•

Effecten op het milieu worden zowel mogelijk ~orkomen of gemitigeerd. Er is in
het ontwerp rekening gehouden met een aantal standaard mitigerende
maatregelen.

•

Ontwateringsdiepte 80 cm.

Tracekeuze
Voorafgaand aan het MER (Definitiefase en Notitie Reikwijdte en Detailniwau) zijn 3
tracealtematiewn ~or de Zuidelijke Randweg Borne beoordeeld op effect en en kosten.
Op basis van de analyses is er een altematief owrgeblewn die in het MER is
onderzocht. Op basis van de effectbeoordeling is dit altematief w~lgens
landschappelijk ingepast.
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De ligging van het trace is aangege\en op de afbeelding onder het kopje "Ingepast
VKA". Het trace ligt zO\eel mogelijk gebundeld met de A1/A35. Bezien van oost naar
west start het trace van de Zuidelijke Randweg Bome bij de Amerikalaan na de kruising
met de Steenbakkersweg. VelWlgens komt het trace gebundeld te liggen met de
A1/A35. Het trace kruist de Deldensestraat ongelijkvloers. Het trace snijdt \er\Olgens
net de \erbinding tussen de Bospoort en Twickelerblokweg aan. Deze \erbinding wordt
hersteld. Ter hoogte van de aansluiting Borne-West buigt het trace afvan de A1/A35
richting de kruising met de Azelosestraat en Hosbekkeweg. De Kluft is de bestaande
\erbindingsweg tussen de aansluiting Borne-West en de kruising
AzelosestraaUHosbekkeweg. Deze \erbindingsweg wordt \erwijderd. In het ontwerp
sluit de Kluft met een VRI aan op de Zuidelijke Randweg. De Zuidelijke Randweg sluit
\elWlgens aan op de kruising met de AzelosestraaUHosbekkeweg.
V~~r de kruisingen van de Zuidelijke Randweg met de Deldensestraat en Azelosestraat
zijn in het kader van het MER varianten onderzocht. Deze varianten worden hieronder
toegelicht.

Kruising Deldensestraat
In het 'IOorkeursaltematief kruist de Zuidelijke Randweg de Deldensestraat met een
\erdiepte ligging, waardoor de hoogteligging van de Deldensestraat niet hoeft te worden
aangepast. De Zuidelijke Randweg komt vanwege de hoge grondwaterstand in een
tunnelbak te liggen. Een \erdiepte ligging kan daardoor effect en hebben op de
grondwaterstroming in het gebied. Voor deze kruising is daarom een variant ontwikkeld
waarbij de Zuidelijke Randweg op maai\eld komt te liggen en de Deldensestraat
\erhoogd wordt met ca. 1 meter.
Kruising Azelosestraat
De kruising van de Zuidelijke Randweg met de Azelosestraat is in het
'IOorkeursaltematief'lOrmgege\en als een \erkeersregelinstallatie (VRI). Ais variant
hierop is in het kader van het MER onderzocht welke effecten een turborotonde op
deze locatie heeft.
Uit de beoordeling van de varianten 'IOor de kruisingen met de Deldensestraat en
Azelosestraat blijkt dat er geen redenen zijn om de kruisings'lOrmen uit het
'IOorkeursaltematiefte wijzigen (zie bijlage 1). Ten aanzien van de Deldensestraat blijkt
dat de effecten van de varianten niet onderscheidend zijn. Bij de kruising met de
Azelosestraat hebben beide varianten 'IOor- en nadelen. Vanwege de betere
inpasbaarheid van de VRI en de regelbaarheid van een VRI bij de inzet van de weg als
calamiteitenroute, geeft de doors lag bij de keuze. Daamaast valt op te merken dat
vanuit de continu'iteit van het wegbeeld een VRI e\eneens de 'IOorkeur heeft.
Ingepast VKA
Op basis van het efi'ectenonderzoek van het VKA is de inpassing van de Zuidelijke
Randweg geoptimaliseerd. Bij deze optimalisatie is het ontwerp te\ens \erder
gedetailleerd op basis van 'IOortschrijdend inzicht (bij'lOorbeeld peilbuisinformatie).
Hierbij hebben de 'IOlgende opga\en centraal gestaan:
•

•

I
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Het zO\eel mogelijk 'IOorkomen van aantasting van oude waarde'lOlle bomen,
groenstructuren, jaarrond beschermde nesten en \erblijfplaatsen van vleermuizen
(boom holtes).
Het landschappelijk inpassen van de weg e\eneens ten behoe\e van het
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afschermen van de weg \Oor de (woon)omge\Ang ter \Oorkoming van (Iicht)hinder
met als uitgangspunt de cultuurhistorie van het gebied.
•

Het optimaliseren van de hoogteligging van de weg, afgestemd op de kwel- en
inzijgingsgebieden waar het trace doorheen loopt.

•

Het optimaliseren van het afwateringssysteem.
Het gel.en van een doorkijk naar de mogelijkheden om het gebied tussen de
Zuidelijke Randweg en de kern van Borne een kwaliteitsimpuls te gel.en door het
l.ersterken van de landschapsstructuur.

De eerste \Aer punten zijn l.erwerkt en komen terug in het (ontwerp van het) ingepast
VKA. Het laatste punt, met betrekking tot het l.ersterken van de landschapsstructuur in
de omge\Ang, heeft momenteel nog geen directe doorwerking in het (bestemmings)plan,
maar dient als \Asie \Oor toekomstige plannen en ontwikkelingen in het gebied. Het
ontwerp van het ingepast VKA is opgenomen op onderstaande afbeelding.

Ingepast voorkeursaltematief

Om tot een ingepast VKA te kamen, is een bomeninl.entarisatie en boomeffectanalyse
uitge\Oerd, inclusief quick scan Flora- en faunawet. In totaal zijn meer dan 300 bomen
in kaart gebracht en beoordeeld. De rapportage is als bijlage 5 bij het MER ge\Oegd.
Ingepast VKA met Amerikalaan

In de aanwlling MER (bijlage 2) staat het ingepast VKA met Amerikalaan centraal. Ten
opzichte van het ingepast VKA is het plangebied uitgebreid met de Amerikalaan.
Bezien van oost naar west start het trace van de Amerikalaan na de rotonde met de
Burenweg. De ontwerpsnelheid wijzigt naar 80 km/uur. De weg loopt l.eoolgens in een
rechte lijn richting het westen, de kal.elstructuur van De Veldkamp \Olgend. De as van
de weg l.erschuift niet ten opzichte van het \Agerend plan tot \Aak \Oor de kruising met
de Steenbakkersweg. Deze kruising ligt noordelijker dan oorspronkelijk ontworpen door
de ligging van een buisleiding. Het ontwerp van de kruising betreft een VRI. Met
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parallelwegen (Morseltown en Vormerij) worden kawls en zijwegen ontsloten (geen
directe aansluiting op de Amerikalaan). Daamaast is \'oorzien in een 'vfijliggend
fietspad. De parallelwegen en fietspad maken zelf geen deeI uit van het plangebied
Amerikalaan.

4.7

Behalen doelstelling
Het trace van de ZUidelijke Randweg Borne dient de geconstateerde problemen in
\,Oldoende mate op te lossen. HieMor zijn de doelstellingen (zoals beschrewn in
paragraaf 4.2) getoetst. In de onderstaande tabel is aangegewn of het trace \'oldoet
aan de doelstellingen.

Doelstelling

Behaald

Toelichting

Lok ale doe/en

Het wrbeteren van de
Ja
leefbaarheid, wrkeerswiligheid en
barrierewerking ter hoogte van de
Europastraat in Bome

Functie, \,orm en gebruik van de Europastraat zijn beter
op elkaar afgestemd.
Geluidhinder: het aantal geluidbelaste woningen en
geluidgehinderden bown de \,Oorkeursgrenswaarde
neemt af. Daamaast ~ndt er een wrschui~ng plaats van
hogere naar lagere geluidbelastingklassen.
Verkeerswiligheid: er ~ndt een wrschui~ng van de
intensiteiten op het 'Bomse' wegennet plaats waardoor
de intensiteiten op de Europastraat afnemen. Dit is
positiet \,Oor de wrkeerswiligheid.
Barrierewerking: door de afname van de intensiteiten
neemt de barrierewerking at en wrbetert de
owrsteekbaarheid.

Het wrbeteren van de
bereikbaarheid van
bedrijwnterrein De Veldkamp

Door de ZUidelijke Randweg wordt er een tweede
ontsluiting \,Oor De Veldkamp op de A 1 gecreeerd
waardoor wrkeer zich kan wrdelen owr aansluitingen 29
en 30. Rondom aansluiting 30 op de A 1 blijwn de
kruispuntbelastingen hoog in de spitsperioden.

Ja

Regiona/e doe/en

Het realiseren van een functionele
aanvulling op het regionale
wegennet:
- Het wrbeteren van de
Deels
bereikbaarheid van het
bedrijwnterrein Westermaat Plein

I

802046.000004

Ondanks lagere etmaalintensiteiten op de wegvakken,
neemt de druk op de kruisingen van de Bornsestraat
met de A 1 en Amerikalaan aileen in de a\,Ondspits af.
Echter blijwn de belastingen hoog. Hierdoor zal de
ontsluiting van Westermaat Plein op de A1 ~a
aansluiting 30 in beperkte mate wrbeteren. De
robuustheid van het regionaal wegennet wordt wrsterkt
door de aanleg van een parallelle wrbinding
(calamiteitenroute) aan de A 1. De ZUidelijke Randweg in
combinatie met DVM zorgt wrder bij kooppieken \,Oor
een betere spreiding van het wrkeer owr de
aansluitingen 29 en 30 wat de bereikbaarheid wrbetert.
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Deels
- Het \erbeteren van de
bereikbaameid van het
economisch kemgebied Hengelo
Noordwest.

De bereikbaameid \erbetert door het creeren van een
calamiteitenroute en het bieden van een tweede
ontsluiting op de A 1. De afwikkeling op de kruisingen bij
aansluiting 30 \erbetert in beperkte mate aan de
noordkant van de A1. De belasting van de al o\erbelaste
kruising Bomsestraat-Demmersweg aan de zuidzijde
van de A 1 neemt echter toe.

- Het bijdragen aan een
bereikbare Innovatiedriehoek.

Ja

De robuustheid van het regionale wegennet neemt toe
door de calamiteitenroute.

- Het bieden van een altematie\e
route bij calamiteiten op de A 1
tussen de aansluitingen
Bome-west (29) en
Bome/Hengelo (30)

Ja

De robuustheid van het regionale wegennet neemt toe
door de calamiteitenroute.

I
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Hoofdstuk 5
5.1

I

Onderzoek/verantwoording

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten weergege'ven van de onderzoeken die zijn
uitge\Oerd \Oor de Zuidelijke Randweg. In dit hoofdstuk wordt een 'verantwoording
gege'ven \Oor het ruimtebeslag van de nieuwe randweg.
In het kader van exteme 'veiligheid is te'vens een beschrijving opgenomen van de situatie
binnen het totale plangebied van het bestemmingsplan.

5.1.1

Milieueffecten ingepast VKA

In de aanllUlling MER (bijlage 2) zijn de 'verschillende altematie'ven, inclusief nieuwe
inrichting en opwaardering van de Amerikalaan, toegelicht. De milieueffecten van het
ingepast VKA zijn bepaald uitgaande van een reeds opgewaardeerde Amerikalaan. Dit
betekent dat de effectbeoordeling van het ingepast VKA \Oor 'verkeer en aile
'verkeersgerelateerde aspecten zoals luchtkwaliteit en geluidhinder e'veneens de
plansituatie in beeld brengt \Oor het ingepast VKA met Amerikalaan. Ook \Oor andere
aspecten geldt dat de beoordeling niet zal wijzigen door de uitbreiding van het
plangebied met de Amerikalaan. Effecten die wei (kunnen) wijzigen ten opzichte van
het ingepast VKA hebben dan betrekking op de aspecten die van doen hebben met
ontwerpwijzigingen ten ge\Olge van de opwaardering, of het ruimtebeslag van de
Amerikalaan op nog mogelijk aanwezige waarden, zoals aantasting van beschermde
soorten flora en fauna. Per criterium is daartoe \Oor het beoordelingskader MER
Zuidelijke Randweg Bome aangege'ven of de uitbreiding van het plangebied met de
Amerikalaan al dan niet tot andere effecten (kan) lei den en daarmee tot een andere
effectscore dan bepaald in het MER \Oor het ingepast VKA. Hieruit is gebleken dat er
bij een beperkt aantal criteria het ingepast VKA met Amerikalaan een mogelijk andere
effectbeoordeling op zal le'veren dan het ingepast VKA. Het betreft de aspecten:
Water; imAoed op het opperviaktewatersysteem en opperviaktewaterkwaliteit
• Natuur; imAoed op beschermde soorten
De paragrafen water (5.5) en natuur (5.6) zijn derhal've als ge\Olg van de uitbreiding van
het plangebied met de Amerikalaan aangepast. De o'verige paragrafen zijn \Oorzien van
een subparagraaf waarin de conclusie uit de aanllUlling MER kort zijn beschre'ven.

5.2
5.2.1

Bodem
Wettelijk kader
Wet milieubeheer (Wm)

In de Wet milieubeheer is beschre'ven aan welke procedurele en inhoudelijke eisen een
m.e.r.-procedure moet \Oldoen. In de milieueffectrapportage worden de ge\Olgen
beschre'ven van een activiteit \Oor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de
bescherming daarvan.
Besluit bodemkwaliteit (Bbk)

Onder de Wet milieubeheer valt het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit
bodemkwaliteit zijn regels met betrekking tot kwaliteitsborging, bouwstoffen, grond, en
baggerspecie vastgelegd. Bij grond'verzet dient met dit Besluit rekening te worden
gehouden.

I
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Wet Bodembescherming (Wbb)

De Wet bodembescherming bevat de \Oorwaarden die (kunnen) worden 'l.erbonden aan
het 'l.errichten van handelingen in of op de bodem. Primair komen bescherming en
sanering in de wet aan bod. De wet heeft aileen betrekking op landbodems.
Waterbodem valt onder de Waterwet.
De wet bestaat uit een tweetal regelingen:
•

Een regeling \Oor de bescherming van de bodem, met daarin opgenomen de plicht
\Oor 'l.eroorzakers om alles wat zij aan 'l.erontreiniging hebben toege\Oegd, te
'l.erwijderen;
Een regeling \Oor de aanpak van o'l.erige bodem'l.erontreiniging op land.

Met betrekking tot de bescherming van de bodem geldt dat het 'zorgplicht' artikel 13
van belang is:
"Ieder die op of in de bodem handelingen 'l.erricht (... ) en die weet of redelijkerwijs had
kunnen 'l.ermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden 'l.erontreinigd of
aangetast, is 'l.erplicht aile maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen
worden ge'l.ergd, teneinde die 'l.erontreiniging of aantasting te \Oorkomen, dan wei indien
die 'l.erontreiniging of aantasting zich \Oordoet, de 'l.erontreiniging of de aantasting en de
directe ge\Olgen daarvan te beperken en zO'l.eel mogelijk ongedaan te maken. Indien de
'l.erontreiniging of aantasting het ge\Olg is van een ongewoon \Oorval, worden de
maatregelen on'l.erwijld genomen."
V~~r

'l.erontreinigingen die niet onder artikel 13 Wbb moeten worden opgeruimd
(gevallen ontstaan \l66r 1987 waarbij de 'l.eroorzaker wordt aangesproken), is een
regeling opgenomen die handelingen met die grond 'l.erbiedt, tenzij daar \Ooraf
instemming o'l.er is gekregen van het be\Oegd gezag. Daarbij wordt de feitelijke situatie
vastgelegd in een beschikking emst en spoedeisendheid.
5.2.2

Resultaten onderzoek

Ten behoe'l.e van de realisatie van de Zuidelijke Randweg is bodemonderzoek
uitge\Oerd in 2 fases:
Fase 1: Vooronderzoek conform de NEN5725;
Fase 2: Verkennend bodemonderzoek conform de NEN5740, NEN5707 en de
NEN5720.
Ten aanzien van de wijziging van het bestemmingsplan is besloten de omliggende
gronden van het trace mee te nemen. In deze samenvatting worden de
onderzoeksresultaten besproken van het uitge\Oerde onderzoek ter plaatse van het
geplande trace wordt een 'l.erwachting uitgesproken van de bodemkwaliteit ter plaatse
van de omliggende percelen. Aangezien de omliggende percelen niet wijzigen \Oor wat
betreft de functie en gebruik, Iijkt een 'l.erwachte bodemkwaliteit aan de hand van de
onderzoeksresultaten afdoende \Oor het bestemmingsplan.
Resultaten Fase 1: Vooronderzoek

Het \Ooronderzoek is uitge\Oerd op basis van het uitgangspunt dat het trace van de
geplande Randweg fysiek onderzocht wordt. Van hieruit is het gebied met een straal
van ca. 100 m vanuit het trace meegenomen in het \Ooronderzoek. Samenvattend blijkt
uit de beschikbare gege'l.ens dat binnen het trace enkele gebieden dienen te worden

I

802046.000004

A RCA DIS

bestemmingsplan Zuidelijke Randweg

aangemerkt als asbest\erdacht:
Deel wegtrace van de Steenbakkersweg;
Deel wegtrace Twickelerblokweg;
Deel van het toegangspad van het moestuinencomplex aan de Twickelerblokweg.
Verder zijn er enkele locaties die op basis van het gebruik als wrdacht dienen te
worden aangemerkt.
•

Perceel ,gelegen tussen de A35, Steenbakkersweg en Leemweg. Deze locatie
grenst aan de ~ormalige stortlocatie van de Steenbakkersweg en is \erdacht ten
aanzien van zware metalen;
Talud ter plaatse van de Deldensestraat. Hier zal de Randweg onder de
Deldensestraat door gaan. Onbekend is met welke kwaliteit grond het talud is
aangelegd;

•

Perceel, gelegen aan de Twickelerblokweg. Dit perceel is in gebruik ~or
tuindersdoeleinden en is wrdacht ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen.

Op basis van deze resultaten is het bodemonderzoek uitge~erd. Bij de ~orbereiding
van het bodemonderzoek is gebleken dat een tweetal particuliere eigenaren geen
medewerking wilden wrlenen aan de uit~ering van het bodemonderzoek. Naar
aanleiding hiervan is het meest westelijke deel van de onderzoekslocatie nog niet
onderzocht, in afwachting van toestemming van de eigenaren.

Resultaten fase 2: Bodemonderzoek
Het wldwerk is uitge~erd in meerdere fases, waarbij gewerkt is van oost naar west. In
onderstaand owrzicht zijn samenvattend de resultaten van het uitge~erde
bodemonderzoek weergege\en:

Grondonderzoek
Uit de resultaten van het grondonderzoek blijkt dat er ter plaatse van twee deellocaties
een bodemwrontreiniging is aangetoond:
Ter plaatse van de Leemweg is een bodem\erontreiniging aanwezig waar een
dusdanig gehalte aan PAK is aangetoond, dat nader bodemonderzoek
noodzakelijk is. De bodem\erontreiniging is aangetroffen in de bodemlaag onder de
wrharding van de Leemweg.
Uit het wrkennend onderzoek is komen vast te staan dat in ter plaatse van het
perceel tussen de Steenbakkersweg en de Veldo\enweg een grond\erontreiniging
met zware metalen in ondergrond aanwezig is. De gehalten zijn dusdanig \erhoogd
dat nader onderzoek noodzakelijk is.
Het naderonderzoek is momenteel in

uit~ering.

Ter plaatse van het talud van de Deldensestraat is een indicatie\e partijkeuring
uitge~erd. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de toegepaste grond geen sprake is
van een dusdanige bodem\erontreiniging (gehalte > tussenwaarde), dat nader
onderzoek noodzakelijk is.

Asbestonderzoek
Ter plaatse van de onderzochte onwrharde wegdelen Steenbakkersweg en
Twickelelblokweg blijkt uit onderzoek dat de wegwrhardingen geen
asbestwrontreinigingen bevatten. Ook ter plaatse van het met puin \erharde
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toegangspad van het moestuinencomplex is uit onderzoek gebleken dat er geen
asbestverontreiniging in het verhardingsmateriaal aanwezig is.

GrondlJ1lateronderzoek
Uit de tot dusver genomen grondwatermonsters blijkt dat er geen dusdanig verhoogde
concentraties zijn aangetoond, dat nader onderzoek noodzakelijk is.

Waterbodemonderzoek
Binnen de onderzoekslocatie zijn drie waterpartijen gelegen. De waterbodems van de
onderstaande waterpartijen zijn onderzocht:
•

Vijver aan de Bosrand 5;
Vijver aan de Twickelerblokweg 20.

Uit de resultaten van het uitge\Oerde waterbodemonderzoek ter plaatse van de twee
waterpartijen blijkt dat er geen sprake is van een verontreiniging.
De derde waterpartij is gelegen op perceel 4522. Het betreft hier een recentelijk
gegraven drinkwaterpoel \Oor vee. Naar aanleiding van het feit dat de drinkwaterpoel
recentelijk is aangelegd, is in over1eg met gemeente Bome besloten de waterboden
hiervan niet te onderzoek.

Cone/usie
Behoudens de aangetoonde bodemverontreiniging ter plaatse van de Leemweg en het
perceel tussen de Steenbakkersweg en de Veldovenweg, blijkt dat de bodemkwaliteit
ter plaatse van het wegtrace van de geplande Zuidelijke Randweg niet dusdanig
verontreinigd is dat sanerende maatregelen noodzakelijk zijn. Ter plaatse van de
Leemweg en het perceel tussen de Steenbakkersweg en de Veldovenweg zal een
nader onderzoek worden uitge\Oerd ten einde de mate, emst en omvang van de
verontreiniging vast te leggen. Op basis deze resultaten kan een inschatting worden
gemaakt van de te treffen sanerende maatregelen. De aangetoonde
bodemverontreinigingen betreffen immobiele verontreinigingen, waarltOor de sanerende
maatregelen kunnen worden ingepast en afgestemd in de uit\Oeringsfase \Oor de
aanleg van de Randweg.
Naar aanleiding van de gegevens uit het \Oor- en bodemonderzoek kan worden
geconcludeerd dat de vastgestelde bodemkwaliteit ten aanzien van het gebied \Oor de
beoogde bestemmingsplanwijziging afdoende is vastgesteld en er geen belemmeringen
bestaan om het bestemmingsplan te wijzigen.
5.2.3

Ingepast VKA met Amerikalaan

Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein De Veldkamp zijn aile noodzakelijke
bodemonderzoeken uitge\Oerd. Hieruit blijkt dat de noodzakelijke saneringen buiten het
plangebied \Oor de Amerikalaan vall en. Er is geen imAoed op de bodemkwaliteit.
Aangezien het cunet \Oor de weg is aangebracht, wordt er aileen beperkt grondwerk
\Oorzien \Oor eventuele verdere ophoging en realisatie van de kruising met de
Steenbakkersweg. De grond is dus geroerd en de realisatie van de Amerikalaan heeft
dan ook geen imAoed op de bodem.
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5.3.1

I

Archeologie
Wettelijk kader
Monumentenwet 1988
Via de Monumentenweg 1988 worden oude gebouwen, historische stads- en
dorpsgezichten, historische landschappen en archeologische monumenten beschermd,
vanwege hun schoonheid, hun betekenis \Oor de wetenschap of hun cultuurhistorische
waarde.
Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007
Nederlandse implementatie van het Verdrag van Malta. Deze wet is gericht op
bescherming van het bodemarchief door archeologisch erfgoed zO\eel mogelijk ter
plekke te bewaren en beheersmaatregelen te treffen om dit te bewerkstelligen.
Gemeente Borne, Archeologische verwachtings- en advieskaart, 2008
In opdracht van de gemeente Borne heeft RAAP een archeologische \erwachtings- en
ad'lt1eskaart opgesteld \Oor het grondgebied van de gemeente Borne. Op basis van deze
kaart heeft het plangebied \Oor de Zuidelijke Randweg Borne een middelmatige
archeologische \erwachting \Oor aile perioden,

5.3.2

Resultaten onderzoek
Archeologische verwachtingswaarde
Vol gens de IKAW (lndicatie\e Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt
\Oor het plangebied een lage archeologische \erwachting. Op de Archeologische
Verwachtingskaart van de gemeente Borne heeft het plangebied een middelmatige
archeologische \erwachting \Oor aile perioden, zie onderstaande afbeelding. Er geldt
een \erhoogde kans op resten uit de steentijd op de hoogste delen van de
dekzandwel'lt1ngen en op resten uit de periode bronstijd - late middeleeuwen langs de
randen van dekzandhoogten en -ruggen (met een plaggendek). Vanwege het
gedetailleerde schaalni\eau en het beleid van de gemeente wordt deze kaart als
leidingge\end beschouwd.
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Archeologische Verwachtings- en Adviesk aart gerneente Borne

In opdracht van de gemeente Borne is door Synthegra een archeologisch onderzoek
uitge\(lerd (Beknopt Bureauonderzoek en Im.entariserend Veldonderzoek, karterend
booronderzoek, Synthegra, 22-12-2011). In dit onderzoek wordt de \.erwachting op de
gemeentelijke beleidskaart genuanceerd en geldt \(lor de peri ode late middeleeuwen nieuwe tijd een lage \.erwachting. Dit omdat er geen cultuurhistorische structuren
aanwezig zijn binnen het gebied en er e\.enmin \(lndsten bekend zijn uit de peri ode late
middeleeuwen - nieuwe tijd. Op grond van de resultaten van het \.eldonderzoek kan
deze lage \.erwachting worden gehandhaafd. De middelhoge archeologische
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\erwachting uit de gemeentelijke Archeologische Verwachtings- en Advieskaart ~or
zowel wursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als ~or
nederzettingssporen uit het neolithicum tot en met de \foege middeleeuwen kan op
grond van de resultaten van het \eldonderzoek naar laag worden bijgesteld. Hiermee
krijgt het gehele plangebied een lage archeologische \erwachtingswaarde.
Bekende archeologische waarden

Uit de archie\en en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen
archeologische monumenten, waamemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn.
Uit de directe omgeving (binnen een straal van 500 meter) zijn een aantal
waamemingen bekend. Op een afstand van 300-500 meter ten zuidoosten van het
plangebied zijn een aantal wursteenvindplaatsen bekend uit de periode mesolithicum neolithicum (waamemingsnummers 404.803, 404.805, 404.807, 404.809 en 424.140).
Deze bevinden zich op de o\ergang van de rug (Iage stuwwal) naar de welvingen. Op de
o\ergang van een dekzandrug naar een beekdalbodem, op 400-500 m ten westen van
het plangebied, werden wursteenresten uit de peri ode mesolithicum - neolithicum,
meerdere nederzettings- en aardewerkresten uit de ijzertijd en aardewerk, vaatwerk en
nederzettingsresten uit de midden- en laat-Romeinse peri ode ge~nden
(waamemingsnummers 411.789,411.791,411.793,411.795 en 411.797), zie
onderstaande afbeelding.

[ 802046.000004

A RCA DIS

best!lffimingsplan Zuidelijke Randw eg

I

Comblnatiekaart IKAW, AMK en ARCHIS-waarnemingen
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8ekende archeofogische lNaarden
Conclusie

Binnen het plangebied zijn geen bekende archeologische waarden aanwezig. D.e
dichtstbijzijnde IAndplaatsen Iiggen op minimaal 300 meter afstand van het trace. Uit
het door Synthegra uitge\Oerde archeologisch onderzoek blijkt dat \Oar het gehele
gebied een lage archeologische ..erwachtingswaarde geldt.
Ondanks dat de kans op de aanwezigheid van archeologische waarden in het
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plangebied klein is, kunnen bij de uit~ring van de grondwerkzaamheden on\erwacht
archeologische resten worden aangetroffen. Conform artikel 53 en 54 van de
Monumentenwet 1988 (herzien in 2007), is dan aanmelding van de desbetreffende
\Ondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in casu de Rijksdienst
\Oor het Cultureel Erfgoed \erplicht (\Ondstmelding \tia ARCHIS).

5.3.3

Ingepast VKA met Amerikalaan

Bij de plan\Orming en ontwikkeling van De Veldkamp is gebiedsdekkend \erkennend
archeologisch onderzoek uitge\Oerd. Uit de onderzoeken blijkt dat er geen bekende
archeologische waarden in het plangebied aanwezig zijn en dat mogelijke
archeologische waarden niet binnen het plangebied worden \erwacht. Op basis van de
uitge\Oerde onderzoeken, is \erder archeologisch onderzoek niet noodzakelijk.

5.4

Landschappelijke inpassing
Ten behoe\e van de landschappelijke inpassing van de Zuidelijke Randweg is een
rapportage opgesteld. Deze rapportage is toege~gd als Landschappelijke Inpassing.
De inpassings\tisie is gebaseerd op herkenbaar houden van de bestaande kwaliteiten
van het gebied. Het Groenstructuurplan Borne, Inpassingschets Kernrand Borne, de
Catalogus gebiedskenmerken van de Omge\tings\tisie Pro\tincie O\erijssel en de
Ontwikkelingsvisie Landgoed Twickel zijn integraal bijeengebracht in deze
inpassingsvisie.
De Visie schetst een ideaalbeeld op hoofdlijnen. In de Inpassingsschets wordt de \tisie
\ertaald naar concrete wegprofielen en details. De maatregelen Weg in Landschap zijn
minimaal \Oor een goede inpassing van de weg. De maatregelen bij \ersterken
landschapstructuur omge\ting zijn zeer wenselijk om het gebied een kwaliteitsimpuls te
ge\en, en zouden gefaseerd uitge\Oerd kunnen worden.
De \Olgende aspecten zijn meegenomen in de landschappelijke inpassing van de
Zuidelijke Randweg.

Weg in Landschap
behoud zicht vanuit landschap op groene bosrand door uitbreiding bos langs A35;
\Oorkomen lichthinder door aanbrengen bosrand met \erhoogde wal langs Zuidelijke
Randweg;
• optimaal sparen oude bomen door smal wegprofiel door bestaand oud bos;
parkbos bij Bospoort zorgwldig aanhechten met landgoedbeplanting;
\ersterken bosstructuur oude markegrondenlinpassing A35 door uitbreiding bos;
opnemen Randweg bij Veldo\en in typische blok\Ormige bosstructuur en uitbreiding
bosstructuur.
Versterken Landschapstructuur omgeving
• \ersterken historische radialen met eikenlanen, met name bij de Deldensestraat
• behoud zichtlijnen vanaf Twickelerblokweg, \ersterken coulissen;
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afwaarderen Twickelerblokweg naar eenrichtingsweg. Deze herprofilering met
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•
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Opgemerkt wordt dat de aspecten zoals bownstaand opgenomen onder het kopje
Versterken Landschapstructuur omge~ng' geen onderdeel uitmaken van het
onderha~ge bestemmingsplan.
Ecologie
mitigeren \Aeermuiseffecten door behoud bomen bij kruispunten;
• sparen van oude boomstructuren met potentiele wrblijfplaatsen \Aeermuizen.
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Landschappelijke inpassing Zuidelijke Randoog (een duidelijkere afbeelding met
legenda is te vinden in Bijlage 3 Landschappelijke Inpassing)
5.4.1

Ingepast VKA met Amerikalaan

Het plangebied Amerikalaan als onderdeel van bedrij'venterrein De Veldkamp betreft een
ontginningslandschap. Het is een jong ge'oA:>rmd gebied, dat sterk wordt be"in\Aoed door
infrastructuur en stedelijke uitbreiding. Conform het stedenbouwkundig plan 'oA:>or De
Veldkamp is de ontwikkeling naar bedrij'venterrein sinds enkele jaren in gang waarbij De
Veldkamp reeds grotendeels bouwrijp is gemaakt.
V~~r het ingepast VKA met Amerikalaan geldt dat de waarde'oA:>lIe cultuurhistorische en
landschappelijke elementen/structuren zich juist in het gebied be~nden waar de
Zuidelijke Randweg is 'oA:>orzien. Daamaast beltindt de zich reeds in de bouwrijpfase en
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is het zandcunet al aangebracht. Landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn
niet (meer) aanwezig.

5.5
5.5.1

Watertoets
Wettelijk kader
Kaderrichtlijn Water

Van belang is dat bij initiatiewn ten minste \'oldaan wordt aan het stand-still principe.
Dit houdt in dat een ingreep (uit\'oering van het ruimtelijk plan) de toestand van het
watersysteem niet mag wrslechteren, tenzij beargumenteerd kan worden dat dit
wegens 'een hoger doel' niet anders kan (notitie Ge\tOlgen van de KRW \,Oor fysieke
projecten in en om het water, ministerie van Verkeer en Waterstaat, maart 2006).
Nationaal Bestuursakkoord Water

Relevante aspecten uit het NBW zijn:
•

•

Toepassen van de watertoets als procesinstrument op aile waterhuishoudkundig
relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelen expliciet en op ewnwichtige wijze in
beschouwing worden genomen;
Toepassen van de trits schoon houden- zuiwren- schoon maken, met als eerste
insteek het \,Oorkomen van wrmenging van schoon hemelwater van dak\Aakken en
afvalwater en het gebruik van bij\,Oorbeeld een bodempassage \,Oor hemelwater van
druk bereden straat\Aakken.
Toepassen van de trits vasthouden-bergen-afi.oeren met als insteek om een
wrsnelde afi.oer van regenwater, door een toename aan wrhard opper'oAak, naar het
benedenstrooms watersysteem te \,Oorkomen.

Waterwet
Het Waters chap Regge en Dinkel heeft de wrgunningwrlening met betrekking tot
grondwater onder haar hoede. Het waterschap heeft als taak de grondwaterzorg \,Oor,
bronneringen en bemalingen, industri~le onttrekkingen tot en met 150.000 m3 en
landbouwkundige onttrekkingen.
Omgevingsvisie Overij$E!l

In de waterbijlage van de OmgeYngsliisie Owrijssel (nowmber 2009) is het waterbeleid
van de proYncie Owrijssel beschrewn. Het is daarmee het Regionaal Waterplan op
basis van de nieuwe Waterwet. In het bebouwde gebied is owrstroming en het
\,Oorkomen van waterowrlast belangrijk. Bij de keuze en inrichting van nieuwe stedelijke
locaties dient het waterbeheer expliciet te worden betrokken. In de omgellingsllisie
Qwrijssel is aangegewn dat gemeenten de centrale beleidsambities uit deze Ysie
1K0egtijdig dienen te betrekken bij de planontwikkeling door middel van de
watertoetsprocedure. Bij de inrichting van de locatie dient aandacht gegewn te worden
aan de \,Olgende aspect en:
Veiligheid (behouden of wrgroten werkracht van het watersysteem);
•
•

Grondwaterbescherming;
Kwantitatiew ge\,Olgen \,Oor grond- en opper'oAaktewater;
Kwalitatiew ge\,Olgen \,Oor grond- en opper'oAaktewater;
Compensatie negatiew ge\'olgen.
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Waterbeheersplan 2010 - 2015 (Waterschap Regge en Dinkel)

In het beheerplan van waterschap Regge en Dinkel is beschrel.en hoe inwlling wordt
gegel.en aan de Watertoets. Deze toets omvat het gehele proces van vroegtijdig
informeren, adlliseren, afwegen, en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in
ruimtelijke plannen en besluiten. Het waterschap wil in een vroegtijdige tase op een
pro-actiel.e wijze betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkelingen om de waterbelangen
binnen de l.erschillende plan\,Ormen te waarborgen. Het waterschap gebruikt de
watertoets om de inrichting, het beheer en het onderhoud van (nieuw) stedelijk water
goed af te stemmen op de ruimtelijke functies. Belangrijk daarbij is dat hierdoor
benedenstrooms geen waterol.erlast ontstaat.
Keur

De wettelijke regels die langs de waterkant gelden zijn opgenomen in de Keur van
waterschap Regge en Dinkel. De Keur geldt \,Oor elke waterloop (sloten en beken) die
het waterschap in beheer heeft. De Keur betreft de waterloop zelf en een strook van llijf
meter buiten de oel.ers.

5.5.2

Watertoets

De watertoets is een een l.erplicht onderdeel in het bestemmingsplan. Op 23 april 2013
heeft er een watertoets ol.erleg plaatsge\,Onden met als aanwezigen de gemeente
Borne en het waterschap Regge en Dinkel.
In paragraaf Water is de huidige situatie met betrekking tot oppenAaktewater en
grondwater beschrel.en. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de effecten van de
Zuidelijke Randweg op het oppenAakte- en grondwatersysteem.
Afwatering

Het trace van de Zuidelijke Randweg kruist l.erschillende waterlopen in beheer van het
Waters chap Regge en Dinkel. Door het realiserenlaanpassen van duikers blijl.en deze
watergangen functioneren conform de huidige situatie. De huidige greppels en
bermsloten worden deels gedempt en worden l.ervangen door bermsloten aan
weerszijden van het trace. De bermsloten krijgen een berging- en afi..oerfunctie naar de
watergangen in beheer van het waterschap. De totale inhoud van de nieuwe bermsloten
is ruimschoots \,Oldoende om het regenwater vast te houden en l.ertraagd af te \,Oeren.
Het oppenAaktewatersysteem wordt dankzij deze maatregel niet bernvloed (0).
Alhoewel er in de uitwerking l.erschillen zijn tussen het VKA en het ingepast VKA,
hebben beide altematiel.en geen invloed op het oppenAaktewatersysteem.
Het water afkomstig van het wegdek infiltreert in de berm en in de bermsloten en komt
niet in het oppenAaktewater terecht. Aileen bij langdurige, hellige neerslag kan er
sprake zijn van een l.ersnelde afi..oer en ol.erstort van meer l.erwild wegwater op het
oppenAaktewater naar het oppenAaktewater. Dit is conform het beleid van het
waterschap toegestaan. Voor het regenwater van de waterkelder van de tunnelbak bij
de Deldensestraat is rekening gehouden met een afi..oer naar de greppellangs de
Zuidelijke Randweg. De greppel functioneert als bodempassage met een o'verloop naar
oppenAaktewater. De greppel beschikt o'ver \,Oldoende bergingscapaciteit als de
waterkelder van de tunnel er op afi..oert. De kwaliteit van het oppenAaktewater wordt op
deze manier niet of nauwelijks negatief bernvloed (01-), zowel bij het VKA als het
ingepast VKA.
Wanneer de kruising met de Deldensestraat 'verdiept wordt aangelegd, treedt in
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perioden met hoge grondwaterstanden enige afsluiting van een water.oerende zandlaag
op. Ten noordoosten van de kruising treedt opstuwing van de grondwaterstand op met
maximaal15 cm direct naast de tunnelbak en 10 cm op 30 meter afstand. De 5 cm
\erhogingscontour wordt als het imAoedsgebied gezien en ligt op circa 50 meter afstand
vanaf de tunnelbak. De \erlaging van de grondwaterstand ten zuidwesten van de
tunnelbak bedraagt maximaal 15 cm direct naast de tunnelbak tot 5 cm op 30 meter
afstand. Ais ge\Olg van deze \erhoging en \erlaging zijn geen negatie\e ge\Olgen \Oor
\egetatie, bebouwing of infrastructuur te \erwachten. Omdat de bodem\erontreiniging in
de Ius van de afslag van de A35 is afgeschermd door damwanden, wordt geen
be'lmAoeding van deze \erontreiniging \erwacht. In het ingepast VKA is de tunnelbak
ingekort, waardoor de effecten zoals hierbo\en omschre\en \Oor het VKA de worst
case situatie weerge\en. Ook \Oor de tunnelbak van het ingepast VKA zijn daarom
geen effect en te \erwachten. Verder heeft de toename van \erhard oppeliAak geen
\erdrogend effect op het grondwatersysteem, omdat het afstromende wegwater in de
berm en bermsloten infiltreert (0).
In de bermbodem en in de bodem van de bermsloten, blijft de \erontreiniging als ge\Olg
van het afstromende wegwater beperkt tot de bO\enste 30 cm en komt niet in het
grondwater terecht. De \erontreinigde toplaag kan, nadat in overleg met het be\Oegde
gezag een vastgestelde graad van \erontreiniging is bereikt, gecontroleerd worden
\erwijderd en afge\Oerd, waardoor er geen \erslechtering van de grondwaterkwaliteit
optreedt. Ais het grondwater ter hoogte van het trace \erontreinigd is en dit
\erontreinigde grondwater in het kader van de aanleg van de weg dient te worden
opgepompt, gezui\erd en afge\,Qerd, dan kan dit als een positief effect worden gezien
op de grondwaterkwaliteit. Naar \erwachting is dit effect echter beperkt (0).
De genoemde maatregelen zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. Het
watersysteem wordt dankzij deze maatregelen niet nadelig be'lnvloed.
Toekomstig
water5ysteem

Toekomstig 'vlIatersysteem door aanleg Zuidelijke RandlMJg
In het kader van de uitbreiding van het plangebied met de Amerikalaan is de invloed van
het ingepast VKA op het oppeliAaktewatersysteem beoordeeld. Geconstateerd is dat
doorsneden waterlopen, greppels en bermsloten worden hersteld of \ervangen en dat er
\Oorzien is in \Oldoende berging.
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De uitbreiding van het plangebied met de Amerikalaan leidt niet tot een andere
beoordeling. De referentiesituatie in het plangebied Amerikalaan is beschre\.en op basis
van het Waterhuishoudkundig plan De Veldkamp. De Amerikalaan \Oert \.ia kolken af
naar een regenwaterriool met een first flush gemaal richting de zui\.ering. Een o\.erstort
naar de bergings\.ij\.er zorgt \Oor een goede afl.oer bij he\.ige neerslag. Ten opzichte van
het \.igerend plan blijft de belasting aan afl.oerend \.erhard oppel"lAak onge\.eer gelijk en
wijzigt de hydraulische belasting van het riool niet.
Waterberging
De totale inhoud van de nieuwe bermsloten aan weerszijden van het wegtrace is
\Oldoende om het regenwater vast te houden om zo een \.ereiste \.ertraagde afl.oer te
realiseren zonder een o\.erstroming te \.eroorzaken.
•

Toename \.erhard oppel"lAak circa 25.500 m2;
Benodigde berging bedraagt 1020 m3 (25.500 m2 * 40 mm (T=10));

•

Beschikbare berging bedraagt circa 1350 m3 bij te hanteren profiel bermsloot:
1. 0,70 m diep (waarvan 50 cm beschikbaar \Oor waterberging);
2.

Talud 1: 2;

3.

Bodembreedte 0,30 m

Ontwatering
De nieuwe bermsloten krijgen geen specifieke ontwateringsfunctie, dit is niet
noodzakelijk omdat de grondwaterstanden \Oldoende diep liggen of omdat het wegtrace
wordt opgehoogd.
In o\.erleg (besprekings\.erslag watertoetso\.erleg van 23 april met als kenmerk
077070446: A) is vastgelegd dat de ondiepe greppels de huidige afwatering van de te
\.erbinden perceelgreppels niet in de weg staan.
Door een minimale ontwateringsdiepte van 80 cm minus wegpeil aan te houden o\.er de
optredende gemiddeld hoogste grondwaterstanden varieert de benodigde ophoging van
o tot circa 60 cm. Het gaat hier om de minimale weghoogtes \Oor het halen van
\Oldoende ontwatering. De definitie\.e weghoogtes worden bepaald door het uiteindelijke
wegontwerp.
Oppe rvla ktewate rkwa Iite it
De kwaliteit van het oppel"lAaktewater wordt niet of nauwelijks nadelig be·invloed. Het
regenwater a1komstig van het wegdek infiltreert in de berm en in de bermsloten en komt
niet in het oppel"lAaktewater terecht. Aileen bij langdurige he\.ige neerslag kan er sprake
zijn van een \.ersnelde afl.oer naar het oppel"lAaktewater. Dit is echter na het halen van
\Oldoende waterberging en is conform het waterbeleid van het waterschap dan
toegestaan.
De uitbreiding van het plangebied met de Amerikalaan leidt niet tot een andere
beoordeling op het criterium oppel"lAaktewatersysteem. De afl.oer van water a1komstig
van het wegdek van de Amerikalaan wordt afge\Oerd \.ia het regenwaterriool conform het
Waterhuishoudkundig plan van De Veldkamp. De opwaardering van de Amerikalaan
heeft hier geen effect op.
Grondwate rsystee m
Het water a1komstig van het wegdek infiltreert in de berm en in de bermsloten. Op deze
manier heeft de toename van \.erhard oppel"lAak geen \.erdrogend effect op het
grondwatersysteem. Ter plaatse van de kruising van het trace met de Deldensestraat is
een \.erdiepte ligging gepland en wordt stroomopwaarts opstuwing en stroomafwaarts
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~rlaging van het grondwater ~rwacht. De ~rhoging en ~rlaging zijn dusdanig beperkt
dat negatie~ ge~lgen ~or ~getatie, bebouwing of infrastructuur niet te ~rwachten
zijn.

Grondwaterkwaliteit
Het water afkomstig van het wegdek infiltreert in de berm en in de bermsloten. In de
bermbodem en in de bodem van de bermsloten blijft de ~rontreiniging beperkt tot de
bo~nste 30 cm en komt niet in het grondwater terecht. Deze toplaag kan, nadat in
o~rleg met het be~egd gezag een vastgestelde graad van ~rontreiniging is bereikt,
gecontroleerd worden ~rwijderd en afge~erd en treedt geen ~rslechtering van de
grondwaterkwaliteit op.

5.6
5.6.1

Flora en fauna en natuurbeschermingswet
Wettelijk kader
Natuurbeschermingswet 1998
In Nederland hebben ~el natuurgebieden een beschermde status onder de
Natuurbeschermingswet 1998 gekregen. Daarbij kunnen twee categorieen beschermde
gebieden worden onderscheiden:
Natura 2000-gebieden;
Beschermde Natuurmonumenten.

Natura 2000-gebieden
Onder Natura 2000-gebieden vall en de gebieden die op grond van de Europese
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn aangewezen. V~~r al deze gebieden gelden
instandhoudingsdoelen. De essentie van het beschermingsregime ~or deze gebieden
is dat deze instandhoudingsdoelen niet in gevaar mogen worden gebracht. Om dit
toetsbaar te maken kent de Natuurbeschermingswet 1998 een ~rgunningplicht ~or
projecten en andere handelingen die ~rslechterende of significant ~rstorende ge~lgen
~or soorten en habitats van de betreffende gebieden zouden kunnen hebben. Een
~rgunning ~or een project wordt aileen ~rleend wanneer zeker is dat de
instandhoudingsdoelen van het gebied niet in gevaar worden gebracht.

Beschermde Natuurmonumenten
Naast de Natura 2000-gebieden kent de Natuurbeschermingswet ook Beschermde
Natuurmonumenten (BN). Voor Beschermde Natuurmonumenten, zoals de
Heideterreinen Twickel, die buiten de Natura 2000- gebieden liggen, geldt e~neens de
Natuurbeschermingswet 1998. De te beschermen waarden zijn vastgelegd in de
aanwijzingsbeschikkingen. Ais regel geldt dat het ~rboden is zonder ~rgunning of in
strijd met een zodanige ~rgunning handelingen te ~rrichten, te doen ~rrichten of te
gedogen, die schadelijk zijn ~or het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke
betekenis van een Beschermd Natuurmonument of die een Beschermd
Natuurmonument ontsieren.
Het Beschermde Natuurmonument wordt niet doorsneden door de Zuidelijke Randweg.

Flora- en faunawet
In en om het plangebied komen soorten ~or die door de Flora- en faunawet worden
beschermd. De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild ~orkomende
planten en dieren. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood,
gevangen of ~rontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken
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of Ioerzameld (algemene Ioerbodsbepalingen, artikelen 8 tim 12). BOloendien dient
iedereen \AJldoende zorg in acht te nemen \AJor aile in het wild leloende planten en dieren
(algemene zorgplicht, artikel 2). Daamaast is het niet toegestaan om de directe
leefomgeving van soorten, waaronder nest en en holen, te beschadigen, te Ioemielen of
te Ioerstoren.
Ecologische Hoofdstructuur

Binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geldt conform de Nota Ruimte (en
daaMor het Structuurschema Groene Ruimte) het 'nee, tenzij'-regime. Ook in de SVIR
blijft \AJor de EHS het 'nee, tenzij'-regime gelden. Ontwikkelingen in de EHS, die
significante ge\AJlgen hebben \AJor de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS,
kunnen aileen worden toegestaan als er sprake is van een groot openbaar be lang en er
geen altematieloe oplossingen zijn.
De EHS in de omgeving van het plangebied loopt ten zuiden van de A 1 en wordt niet
doorsneden door de Zuidelijke Randweg.
5.6.2

Resultaten onderzoek
Aanwezige flora en fauna
Veldbezoeken en inloentarisaties hebben plaatsge\AJnden op 20 oktober 2010 (Royal
Haskoning, 2011), 21 april, 21 juni,9 september 2011 (bron: gemeente Bome) en 13
december 2013 (door ARCADIS). In augustus 2012 is een vijloer onderzocht op
poelkikker en kamsalamander (bron: gemeente Borne). Daarnaast zijn \Aeermuizen
onderzocht in het bos nabij de Twickelerblokweg - Bospoort (Myotis Flora & Fauna,
2011). Dit is gedaan aan de hand van de Checklist Vleermuizen en IoeMlgens is op 2
juli 2011 een globaal \Aeermuisonderzoek uitge\AJerd. Op 29 januari 2013 zijn de
beoogde te kappen bomen en de directe omgeving onderzocht op geschiktheid \AJor
\Aeermuizen en jaarrond beschermde nesten van \AJgels (Lindenholz, 2013). Op 24 mei
2013 is een inspectie gedaan naar de aanwezigheid van de das in het bos ten oosten
van knooppunt Buren (Bekker, 2013).
De beschrijving richt zich in het bijzonder op de beschermde soorten waaMor de Floraen faunawet mogelijk beperkende \AJorwaarden aan het \AJomemen kan stell en (soorten
uit tabel 2 en 3). Daamaast wordt een oloerzicht gegeloen van planten en dieren van de
Rode Lijst.
Het plangebied wordt gekenmerkt door kleinschalig cultuurlandschap waarin bebouwing
en agrarisch land worden afgewisseld met bossages. Veel wegen en percelen zijn
omgeloen door bomensingels of houtwallen. Deze bossages, singels en houtwalien
bepalen \AJor een belangrijk deel de natuurwaarden in het gebied.

Planten
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Het gebied is \AJor het grootste deel droog en \AJedselrijk. Hierdoor is het niet erg
geschikt \AJor streng beschermde planten soorten en/of soorten van de Rode Lijst.
Het meest westelijke deeI gelegen op De Veldkamp is natter en hier komt ook kwel
naar bOloen. Toch zijn de omstandigheden niet geschikt \AJor beschermde planten:
zonder beheer ontstaat ruigteopslag en uiteindelijk wilgenstruweel. In het plangebied
zijn geen waamemingen bekend van streng beschermde soorten (bron: provincie
Oloerijssel, peri ode 2007-2008). Wei zijn er groeiplaatsen bekend van kamgras, een
soort van de Rode Lijst. Dit beeld wordt beloestigd door recentere inloentarisaties
(bron: gemeente Bome); ook tijdens deze inloentarisaties zijn geen streng
beschermde planten aangetroffen.
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Vogels

De bossages, singels en houtwallen zijn geschikt '.(lor di\A9rse broed'.(lgels. Er zijn
geen waamemingen bekend van jaarrond bescherrnde '.(lgels (buizerd, uilen,
spechten) in de percelen bos (bron: gemeente Borne). Dude bomen met holten
kunnen potentieel geschikt zijn '.(lor spechten. De afgebrande en gesloopte
gebouwen zijn niet meer geschikt '.(lor soorten als gierzwaluw, uilen en huismus. In
de te \A9rwijderen bomen ontbreken jaarrond bescherrnde nestplaatsen (bron:
gemeente Borne, Lindenholz, 2013). lijdens de \A9ldbezoeken zijn de '.(llgende
broedl.Ogels waargenomen: merel, roodborst, koolmees, ~nk, houtduif, boomkle\A9r,
fitis, tjiftjaf, gaai, ekster, kie~t, zwarte kraai (bron: gemeente Borne), torenvalk en
puttertje (\A9ldbezoek ARCADIS). In het plangebied en omge~ng zijn geen
weidel.Ogelgebieden aanwezig.

Zoogdieren

Het plangebied is zeer geschikt '.(lor algemeen '.(lorkomende soorten als ree, egel,
haas, konijn, bunzing, wezel, \A9ldmuis en rosse woelmuis. Daamaast is het
plangebied geschikt '.(lor de boom marter, das, eekhoom en steenmarter. Uit de
zoogdierenatlas blijkt dat aileen waamemingen bekend zijn van steenmarter en
eekhoom. De steenmarter is tot op heden niet aangetroffen (bron: gemeente Borne).
De afgebrande en reeds gesloopte gebouwen hebben geen ft.mctie meer als
\A9rblijfplaats '.(lor steenmarters. Dude bomen met holten kunnen geschikt zijn '.(lor
de eekhoom. Er zijn geen waamemingen bekend van de das en boommarter (bron:
zoogdierenatJas.nl ; gemeente Borne). Wei is door omwonenden een das
gesignaleerd in het bos ten oosten van knooppunt Buren. Uit een onderzoek in dit
bosgebied, dat is uitge'.(lerd door Zoogdief\A9reniging (Bekker, 2013), is gebleken dat
geen enkele aanwijzing is ge'.(lnden die wijst op de aanwezigheid van een das. Indien
de waarneming juist is geweest, is de das niet meer aanwezig in het gebied.

Vleermuizen

Het gebied is geschikt '.(lor \Aeerrnuizen. Vanuit de Checklist is naar '.(lren gekomen
dat zowel het bos als de woningen in het studiegebied de functie kunnen hebben van
winter-, kraam-, zomer- en paaf\A9rblijfplaatsen. De boomsingels en bosjes zijn
geschikt als \Aiegroute en foerageergebied. Dude bomen met holt en en gebouwen
zijn geschikt als \A9rblijfplaats. In het onderzoeksgebied zijn gewone dwerg\Aeerrnuis,
ruige dwerg\Aeermuis, Jaat\Aieger, rosse \Aeerrnuis en gewone grootooNeerrnuis
aangetroffen. De dwerg\Aeerrnuizen en laat\Aiegers gebruiken de weilanden als
foerageergebied. De bomenrijen langs de wegen, bossingels en -randen worden
'.(lomamelijk als \Aiegroute gebruikt en in mindere mate als foerageergebied. Van de
rosse \Aeerrnuis zijn enkele dieren o\A9Niegend waargenomen. Het studiegebied en
de omge~ng kunnen door de rosse \Aeerrnuis gebruikt worden als foerageergebied.
De gewone grootooNeerrnuis is jagend in de lanenstructuur waargenomen. De
grootooNeerrnuis is een typische soort van bosgebieden. Het is dan ook zeer
waarschijnlijk dat de gewone grootooNeerrnuis de bossen van landgoed Twickel als
foerageergebied gebruikt en in het onderzoeksgebied aan het foerageren was. De
gewone dwerg\Aeerrnuis, gewone grootooNeerrnuis en laat\Aieger hebben
\A9rblijfplaatsen in gebouwen en de ruige dwerg\Aeerrnuis en rosse \Aeerrnuis in
bomen. Vol gens het onderzoek van de gemeente Bome be~nden de \A9rblijfplaatsen
van de gebouwbewonende soorten zich aan de dorpsrand van Borne. In de te
\A9rwijderen bomen en bosjes be\tinden zich geen vaste \A9rblijfplaatsen van
\Aeerrnuizen (bron: gemeente Borne; Lindenholz, 2013). Wei is in de omge\ting van
het '.(lorkeursaltematief een boom met holten aangetroffen. In deze boom ontbreken
wintef\A9rblijfplaatsen '.(lor \Aeerrnuizen (Lindenholz, 2013), wei kan de boom een
mogeJijke functie hebben als kraam-, paar- of zomef\A9rblijfplaats '.(lor bij\()Qrbeeld de
ruige dwerg\Aeerrnuis of rosse \Aeerrnuis.
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Amfibieen

Het kleinschalige landschap met bossingels, houtwalien en bosjes maakt het
plangebied geschikt \Oor de kamsalamander. In deze omgeving zijn waamemingen
bekend van kamsalamander, heikikker en poelkikker (bron: RAVON) en \.erder enkele
algemeen \Oorkomende soorten als bastaard kikker, bruine kikker, gewone pad en
kleine watersalamander. De vij\.er in het gebied is geschikt als \Oortplantingsplaats
\Oor poelkikker en kamsalamander. Deze vij\.er is niet geschikt \Oor de heikikker,
aangezien deze een sterke \Oorkeur heeft \Oor \.ennen in heidegebieden, zoals de
\.ennen van landgoed Twickel. lijdens het schepnetonderzoek in de vij\.er zijn de
poelkikker en kamsalamander niet aangetroffen. Aan de westkant bij de rotonde met
de Burenweg bevindt zich ook een laagte met water. Deze is echter ook niet
geschikt \Oor \Oorgenoemde soorten door periodiek droogvalien, dichtgroeien met riet
en pitrus en het ontbreken van een directe \.erbinding met elementen van een
kleinschalig landschap. V~~r algemeen \Oorkomende soorten als bruine kikker en
gewone pad, biedt de laagte mogelijk wei een geschikte \Oortplantingslocatie.
Behal\.e deze vij\.er zijn er geen geschikte \Oortplantingswateren \Oor streng
beschermde amfibieen aanwezig in het plangebied.

Reptielen

Delen van het plangebied met kleinschalig landschap met bossingels, houtwallen en
bosjes zijn geschikt \Oor de le\.endbarende hagedis en mogelijk ook de hazelworm.
In de omgeving van Borne zijn van beide soorten waarnemingen bekend (bron:
RAVON). lijdens de in\.entarisatierondes zijn geen reptielen waargenomen (bron:
gemeente Borne). Optimaal biotoop \Oor beide soorten bevindt zich ten zuiden van de
A 1, op landgoed Twickel in de bossen en heide\.elden. Het plangebied zelf is
vanwege het geringe opperviak, de ge"isoleerde ligging (ingesloten tussen de
bebouwde kom van Bome en de snelweg A35/A1) en het ontbreken van heide niet
geschikt als leefgebied \Oor reptielen.

Vissen

De watergangen in het plangebied zijn \Oedselrijk en staan soms droog. Hierdoor zijn
in het plangebied geen geschikte watergangen \Oor streng beschermde vissen
aanwezig.

Insecten en
o\.erige
ongeweMlden

In het plangebied is geen geschikt leefgebied \Oor insecten en o\.erige ongeweMlden
aanwezig door het ontbreken van bijzondere \.egetaties zoals bloemrijke graslanden,
heide of moeras. Ook zijn geen waarnemingen bekend bij de lokale vlinderwerkgroep
(bron: Gemeente Borne).

Invloed op beschermde soorten

Kortetermijn
Wanneer de werkzaamheden worden uitge\Oerd tijdens het broedseizoen (indicatief
broedseizoen: begin maart tot en met half juli) worden broedende \Ogels en hun nesten
\.erstoord en \.emietigd. Grondgebonden zoogdieren, zoals molien, egels en muizen,
kunnen onopzettelijk worden gedood en/of \.erstoord door werkzaamheden. Soorten als
ree, \Os, bunzing, wezel, konijn en haas kunnen uitwijken naar de omgeving. Er zijn
geen gebouwen meer aanwezig. In de te kappen bomen ontbreken holten en scheuren.
De oude boom met holt en staat buiten het profiel van de weg en blijft zodoende
gespaard. Vaste \.erblijfplaatsen van de eekhoom, steenmarter en \Aeermuizen gaan
dan ook niet \.enoren. Daarnaast is vast komen te staan dat jaarrond beschermde
nest en ontbreken in de te kappen bomen.
Een deeI van het opperviak van het foerageergebied van \Aeermuizen gaat \.enoren,
echter in de omgeving is \Oldoende foerageergebied aanwezig waarnaar \Aeermuizen
kunnen uitwijken (Iandgoed Twickel, bosjes, houtwalien en -singels, bebouwde kom
Bome). Enkele \Aiegroutes van \Aeermuizen worden onderbroken ter hoogte van de
kruisingen, de o\.erige \Aiegroutes blij\.en intact. De foerageergebieden blij\.en wei
bereikbaar.
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lijdens de uit\Oering kunnen lichtge\Oelige soorten zoals \Aeermuizen worden \erstoord
door het gebruik van \erlichting.
Door de werkzaamheden kan landbiotoop van amfibieen worden aangetast en kan
\erstoring optreden van algemeen \OOrkomende amfibieensoorten. Indi-.1duen kunnen
hierbij omkomen. De aantasting van \OOrtplantingsplaatsen van algemeen \Oorkomende
soorten is mogelijk als de laagte nabij de rotonde met de Burenweg \erdwijnt. Ais deze
behouden blijft is schade aan \Oortplantingsplaatsen uitgesloten.
Lange termijn effecten
De nieuwe weg leidt tot de kap van bomen, daar waar dit plaatsvindt, \erdwijnen
(potentiele) nestplaatsen \Oor \Ogels. Het gaat hierbij echter om algemene soorten die
ook in de omge-.1ng \Oldoende nestplaatsen hebben.
Het gebied wordt in de huidige situatie al \erstoord en doorsneden door de di\erse
wegen die aanwezig zijn. In de toekomstige situatie wordt de randweg zO\eel als
mogelijk landschappelijk ingepast, gebundeld met de bestaande wegen; doorsnijding
wordt zo tot een minimum beperkt. De \erandering in \erkeersgeluid is zeer gering en
zal aileen lokaal toenemen met name ter hoogte van kruisingen. Aangezien de
aanwezige broed\OQels al gewend zijn aan de huidige geluidbelasting en dit nauwelijks
\erandert, worden geen negatie\e effect en \erwacht op broed\Ogeldichtheden in de
omge-.1ng van de kruisingen als ge\Olg van de Zuidelijke Randweg.
Door het sparen van zO\eel als mogelijk van de bestaande bomen, het aanleggen van
nieuwe houtwallen en bosgebieden wordt bijgedragen aan de \ersterking van het
netwerkwerk \Oor \Aeermuizen. Op deze wijze blijft \erplaatsing in het landschap
mogelijk, zowel langs de bestaande \Aiegroutes als de nieuw aan te leggen houtwallen.
Ook dragen de beplantingen bij aan het \erminderen van visuele hinder door beweging
van het \erkeer. het \erminderen van de in\Aoed van autolichten en het \ergroten van
foerageergebied. De potentiele functie van de \Aeermuisboom blijft behouden, door het
handha\en van zO\eel als mogelijk van de bestaande bomen en de nieuw aan te leggen
beplanting, waardoor de boom niet direct langs de weg komt te liggen en wordt
afgeschermd van de weg (eerst recreatie\e fiets\erbinding, dan een groenstrook en dan
de randweg). Ook andere beschermde soorten zullen profiteren van de landschappelijke
inpassing van de weg. Er kunnen aileen negatie\e effect en ontstaan door het gebruik
van \erlichting op kruisingen, hierdoor kan \erstoring optreden van \Aeermuizen en
andere nachtactie\e zoogdieren.
Natuurbeschenningswet

De ontwikkelingen -.1nden plaats buiten Natura 2000-gebieden en Beschermde
Natuurmonumenten. Hierdoor zijn directe effect en uitgesloten. Ook zijn effecten door
\erdroging, \erstoring en stikstofdepositie uitgesloten. Er is dus zeker geen negatief
effect op Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten. Dit betekent dat
er geen \ergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig is.
EHS

De ontwikkelingen vinden plaats buiten de EHS. Hierdoor zijn directe effecten
uitgesloten. De effecten van de stikstofdepositie zijn dusdanig klein dat effecten
uitgesloten worden. Hierdoor is het 'nee-tenzij'-beginsel niet aan de orde is en hoeft niet
gecompenseerd te worden.
Mitigerende en compenserende maatregelen

Ter \Oorkoming van o\ertredingen van algemene \erbodsbepalingen van de Flora- en
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faunawet en te \,Oldoen aan de zorgplicht dient bij uit\,Oering van het plan het
onderstaande ecologisch protocol te worden ge\'olgd. Hierbij is het van belang dat de
\'oorgestelde maatregelen in bestekken opgenomen worden. Toezichthouders dienen
goed geInstrueerd te worden en naleving van het protocol te waarborgen.
Er wordt gellllerkt \'olgens de door het ministerie van EZ (\,Oorheen EL&I)
goedgekeurde gedragscodes van de gemeente Bome.
Schade aan broed\'ogeis moet altijd worden \,Oorkomen. Om \erstoring van
broedende \'ogels te \,Oorkomen, worden werkzaamheden bij \,Oorkeur buiten het
broedseizoen uitge\'oerd. Het broedseizoen loopt van begin maart tot half juli, maar
ook daarbuiten kunnen broedende \'ogels \,Oorkomen. Indien het niet mogelijk is om
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te \,Oeren: kap bomen en \erwijder
beplanting in ieder geval wei \,Oorafgaand aan het broedseizoen zodat de
aanwezigheid van broedende \'ogels in het broedseizoen is uit te sluiten.
's Nachts wordt de locatie van de werkzaamheden niet \erlicht, om foeragerende
\Aeennuizen en andere nachtdieren zo min mogelijk te \erstoren.
Ter \'oorkoming van \erstoring van de potentiele \erblijfplaats \,Oor \Aeennuizen,
worden de werkzaamheden nabij deze \erblijfplaats uitge\,Oerd wanneer
\Aeennuizen in winterrust zijn, dit is de peri ode van nO\ember tot en met april.
V~~r het behoud van de potentiele functie van de boom met holt en dient deze te
worden ingepast in het landschap. Vliegroutes en nabijgelegen foerageergebieden
dienen behouden te blij\en.
•

Ter \'oorkoming van \erstoring van jagende \Aeennuizen door \erlichting in de
toekomstige situatie, is het noodzakelijk om \erlichting achterwege te laten of
speciale ledlampen te gebruiken en waar mogelijk wordt afgeschennd (door
bij\,Oorbeeld begroeiing).
Het plaatsen van een hop-o\er bij de kruising Azelosestraat. Bij een hop-o\er wordt
aan beide zijden van de weg, e\entueel op een \erhoging, beplanting aangebracht.
Deze beplanting sluit aan op bestaande landschappelijke structuren. Door de
hop-o\er worden \Aeennuizen gestimuleerd om hoog bO\en het \erkeer de weg o\er
te steken.
Maatregelen nemen om grondgebonden soorten (amfibieen, zoogdieren) geen
schade toe te brengen door smalle aan - en af\.oerllllegen en vaste passeerplaatsen
te gebruiken tijdens de aanlegfase.
Terreindelen die gehandhaafd blij\en, worden zO\eel mogelijk met rust gelaten.

Er zijn geen negatieve effecten van een zodanige omvang dat compensatie nodig is.
Stikstofdepositie
In de onderstaande figuur is het \erschil in stikstofdepositie tussen de plansituatie 2020
en de autonome situatie (2020) weergegeven.
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Verschil in stikstofdepositie tussen Plansituatie en Autonome situatie (2020)

Uit bO\enstaande \erschilplot (plansituatie-autonome situatie) \Olgt dat in grote delen
van de EHS en in het BN een zeer lichte afname (o\elWegend tot 1 mol N?ha-1?jr-1) in
stikstofdepositie optreed als ge\Olg van de aanleg van de Zuidelijke Randweg. Deze
afname is te \erklaren door een lichte afname van het \erkeer op met name de A1 en
de A35 in de situatie met de Zuidelijke Randweg. Dit betekent dat significant negatiew
effecten op het BN zijn uit te sluiten.
loals is te zien in de afbeelding zijn nabij de snelweg A 1 twee locaties waar een
toename in de EHS berekend wordt. De toename ter hoogte van de toe- en afrit Bome
is te \erklaren door een toename van de stikstofdepositie door het \erkeer op de
westelijke toe- en afrit. De toename ter hoogte van knooppunt Buren is te \erklaren
door een toename op de \erbinding tussen de A1 en de A35. Daamaast zijn er een
drietallocaties direct langs de A1/A35 waar de stikstofdeposities sterker afneemt dan
de hier\Oor beschre\en toenames. O\er het geheel gezien is er netto dan ook geen
sprake van een toename van de stikstofdepositie.
Uit de berekening blijkt dat in grote del en van de EHS sprake is van een licht afname,
echter deze hoe\eelheden hebben geen ecologische betekenis \Oor een \egetatie,
zodat \erondersteld wordt dat de omstandigheden niet meetbaar zullen \erbeteren.
V~~r het o\ergrote deel van de EHS geldt dan ook dat geen \erandering van de
\egetatie zal optreden door de in gebruikname van de Zuidelijke Randweg. Dit geldt ook
\Oor de zeer waarde\OlIe \Ochtige heideterreinen Schij\en\eld, Braamhaars\eld en
Bomse\eld (BN Heideterreinen Twickel).
De twee locaties waar sprake is van een toename zijn aangewezen \Oor de
natuurbeheertypen: droog bos met productie, dennen-, eiken- en beukenbos,
glansha\erhooiland, \Ochtig hakhout en middenbos en zoete plas. Van deze
natuurbeheertypen zijn dennen-, eiken- en beukenbos en glansha\erhooiland ge\Oelig
\Oor\erzuring en \ermesting. De achtergrondconcentraties (RIVM, 2013) in de

1802046.000004

A RCA DIS

bestemmingsplan Zuidelijke Randweg

I

autonome situatie (2020) in het EHS-gebied landgoed Twickel varieren van 1.590 tot
2.080 mol N ha-' jr-'.
Zonder de ZUidelijke Randweg is daarmee al sprake van een behoorlijke belasting door
stikstofdepositie. Aangezien er neUo geen wrandering is in stikstofdepositie, er in
autonome situatie al sprake is van een te hoge belasting van stikstof, een toename van
enkele mollen N ha-' jr-' zeer gering is ten opzichte van de heersende
achtergronddepositie, de geringe toename niet zichtbaar en meetbaar is in het wid en
de jaarlijkse fluctuatie in stikstofdepositie wei groter kan zijn (kan oplopen tot 100 mol
N ha-' jr-'), kunnen effecten op stikstofge'lA:lelige natuurbeheertypen uitgesloten worden.
Verdroging

Uit het MER blijkt dat vanaf circa 30 meter vanaf de tunnelbak de wrlaging van de
grondwaterstand minder dan 5 cm is. Hierdoor wordt het EHS-gebied en het BN
Heideterreinen Twickel niet be'imAoed. Binnen deze zone van 30 meter zijn geen 'IA:lor
wrdroging ge'lA:lelige wgetaties aanwezig. Negatiew effect en door wrdroging zijn dan
ook uit te sluiten.
5.6.3

Ingepast VKA met Amerikalaan

De resultaten van het ecologisch onderzoek zijn 'IA:lor zowel het deelgebied ZUidelijke
Randweg als het deelgebied Amerikalaan opgenomen in paragraaf 5.6.2. V~~r meer
specifieke zaken ten aanzien van het aspect ecologie in relatie tot de uitbreiding van
het plangebied met de Amerikalaan wordt wrwezen naar paragraaf 3.1 van de
"Aanwlling aanwlling MER ZUidelijke Randweg Borne", bijge'lA:legd als bijlage 2.

5.7

Verkeer
In deze paragraafwordt inzicht gegewn in de effect en van de ZUidelijke Randweg op
het wrkeer in en rondom de wegen in Borne. Hierbij is de autonome situatie 2020
afgezet tegenowr de ZUidelijke Randweg. De huidige en autonome wrkeersituatie is
reeds weergegewn in paragraaf 2.4.
In bijlage 4 zijn de wrkeerscijfers van aile wegvakken in het studiegebied opgenomen.
In paragraaf 5.7.1 worden de belangrijkste wegvakken nader toegelicht.

5.7.1

Be'invloeding verkeersintensiteiten omliggend wegennet

In onderstaande afbeelding is het wrschil in intensiteiten (procentueel) tussen de
autonome situatie en situatie met ZUidelijke Randweg weergegewn. Aan de hand van
deze afbeelding en nadere analyses wordt de imAoed van de ZUidelijke Randweg op het
omliggend wegennet beschrewn.
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Verschil in intensiteiten door aanleg Zuidelijke RancJv"eg Borne (Bij oogvakken ooar
zoool een afname (groen) als een toename (rood) te zien is, is er sprake van een
iMjziging van de infrastructuur t. o. v. de autonome situatie.)
Uit bO\.enstaande albeelding is duidelijk op te maken dat de Zuidelijke Randweg \.erkeer
wegtrekt van de (parallelle) \.erbindingen A1/A35 en de ParalielwegiEuropastraat (en
\.erder richting aansluiting Hengelo/Bome op de A1). Oaamaast nemen de intensiteiten
op de Steenbakkersweg en Hosbekkeweg toe. Oe interactie met de N743 is zeer
beperkt.
In onderstaande tabel is een o\.erzicht gege\.en van de intensiteiten op de belangrijkste
wegvakken (2 richtingen per etmaal) op het wegennet in en rondom Bome - de
\.erkeershoofdstructuur behorende bij de autonome situatie 2020 en de Zuidelijke
Randweg. Oit betreffen onder andere de wegvakken van de wegen Azelosestraat,
Parallelweg, Europastraat, Amerikalaan en de N743. V~~r deze wegvakken zijn ook de
I/C-\.erhoudingen opgenomen. Oit betreft de hoogste I/C wrhouding in de ochtend- dan
wei a\,Ondspits op het wegvak.
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Intensiteiten (etmaal) en I/C-verhouding (maatgevend)
Afwikkeling op de belangrijkste wegvakken
Op nagenoeg aile wegvakken is sprake van een afname van de intensiteit bij realisatie
van de Zuidelijke Randweg ten opzichte van de autonome situatie in 2020. Wat in
positie-.e zin opvalt, is dat de wegvakken waar in de huidige situatie knelpunten worden
geconstateerd (route door kem van Borne, rondom de aansluiting Hengelo/Bome met
de N743) de intensiteiten duidelijk afnemen door realisatie van de Zuidelijke Randweg.
De Zuidelijke Randweg creeert een parailelle -.erbinding tussen aansluitingen
Borne-West en Hengelo/Bome van de A 1. Op dit deel van de A 1 nemen de
intensiteiten af, echter de I/C--.erhouding blijft hoog.
De -.erkeersintensiteit op de route 'via het centrum (Europastraat) neemt bij de realisatie
van de Zuidelijke Randweg aanzienlijk at. lowel ten opzichte van de huidige, als ten
opzichte van de autonome situatie. Verkeer dat geen herkomst of bestemming in Bome
heeft, zal eerder gebruik maken van de nieuwe Zuidelijke Randweg.
De intensiteit op het eerste deel van de Azelosestraat tussen de Twickelerblokweg en
Kluft neemt wei toe ten opzichte van de autonome situatie. Dit heeft 'vOoral te maken
met het feit dat automobilisten er 'vOor kiezen om gebruik te maken van de Zuidelijke
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Randweg en \tia deze route (in plaats van de route Europastraat) de bebouwde kom van
Bome inrijden (dit betreft onder andere l.erkeer dat vanaf de A1 aansluiting
Hengelo/Bome \tia de ZUidelijke Randweg naar de westelijke delen van Bome rijdt, en
\tice l.ersa).
De l.erkeersafwikkeling op de ZUidelijke Randweg zelf is ongehinderd. Op het deel
tussen de Azelosestraat en De Kluft nemen de intensiteiten toe, doordat er meer van
deze route gebruik gemaakt gaat worden. Aangezien de capaciteit van het wegvak bij
de ZUidelijke Randweg is l.ergroot (naar 2x2 rijstroken) neemt de doorstroming juist toe.
Ook op de andere wegvakken van de ZUidelijke Randweg is sprake van een goede
l.erkeersafwikkeling.
Opgemerkt wordt dat er een opvallende toename te zien is op de Steenbakkersweg bij
de ZUidelijke Randweg en l.erder richting het centrum \tia de Jupiterstraat. De Veldkamp
is \tia deze route vanuit Borne bereikbaar, hetgeen de stijging deels l.erklaard.
Daamaast zal er naar l.erwachting l.erkeer vanuit het centrum en het zuiden van Borne
\tia de ZUidelijke Randweg richting de A1 aansluitingen Bome-West en Hengelo/Bome.
Het profiel van de Steenbakkersweg zal in het kader van De Veldkamp worden
opgewaardeerd om het extra l.erkeer te l.erwerken. Oat geldt ook \Oor de Amerikalaan,
die ook meer l.erkeer krijgt te l.erwerken. De toenames lei den l.erder niet tot knelpunten
in de l.erkeersafwikkeling.
Ook op andere wegen die aansluiten op de ZUidelijke Randweg is sprake van een
toename van intensiteiten. Op de Hosbekkeweg zijn de intensiteiten in de autonome
situatie al hoog waardoor de l.erkeersafwikkeling l.erstoord is. De toename door de
Zuidelijke Randweg leidt tot een ol.erbelasting van de weg. V~~r deze weg wordt een
oplossing gezocht in het kader van de realisatie van de Westelijke Randweg. De
intensiteiten op de toe- en afrit vanlnaar de A35/A1 in westelijke richting nemen toe. De
I/C-waarden blijl.en laag, maar doordat de kruisingen met De Kluft in de autonome
situatie ongeregeld zijn, ontstaan er wachtrijen bij deze kruisingen. Bij realisatie van de
Zuidelijke Randweg worden hier VRI's geplaatst waardoor de afwikkeling ongehinderd
is.
Afwikkeling op de kruisingen bij aansluiting Hengelo/Borne

Naast de l.erkeersafwikkeling op wegvaknil.eau is ingezoomd op de effecten van de
Zuidelijke Randweg op de kruispuntbelastingen van de kruispunten rondom de
aansluiting Hengelo/Bome.
Ol.er het gehele etmaal genomen wordt een afname in intensiteiten l.erwacht, maar in
de ochtendspits zal deze afname zeer beperkt zijn. In de a\Ondspits wordt als ge\Olg
van de Zuidelijke Randweg wei een afname van de kruispuntbelasting l.erwacht en dan
met name op de kruispunten ten noorden van aansluiting Hengelo/Bome. De
a\Ondspits is de maatgel.ende peri ode (hoogste kruispuntbelasting). De Zuidelijke
Randweg heeft een licht positief effect op de kruispuntafwikkeling en dus
bereikbaarheid van Westermaat Plein en De Veldkamp. Ook op regionaal nil.eau zorgt
de Zuidelijke Randweg \Oor een geringe l.erbetering van de l.erkeersafwikkeling.
Aandachtspunt is het kruispunt ten zuiden van de A 1 (Demmersweg - Bomsestraat),
dit kruispunt is zowel in de autonome situatie als met de ZUidelijke Randweg
ol.erbelast.
5.7.2

Effecten op de vekeersstructuur
Doorgaand verkeer in de kern van Borne (Paralielweg - Europastraat)

Bij realisatie van de ZUidelijke Randweg nemen de intensiteiten op de route door de
kem van Bome at. Door te kijken naar het aandeel doorgaand l.erkeer op de
Europastraat en Parallelweg kan inzichtelijk worden gemaakt of de ZUidelijke Randweg
Bome het l.erkeer met de relatie Bome WestlZUid - A1 aansluiting Hengelo/Bome in de
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nieuwe situatie van de Zuidelijke Randweg gebruik gaat maken en daarmee de
barrierewerking van met name de Europastraat wordt wrminderd.
Doorgaand wrkeer is gedefinieerd als wrkeer dat zowel op het wegvak Europastraat
tussen de N743 - Grotestraat rijdt als op het wegvak Parallelweg tussen de
Azelosestraat - Stationsstraat. Dit wrkeer heeft namelijk ook andere altematiewn
(bij\Qorbeeld \.ia de N743 om de dorpskem heen en \.ia de Zuidelijke Randweg) om bij
de bestemming te komen en wordt derhalw gezien als doorgaand wrkeer. In
onderstaande tabellen zijn deze resultaten gepresenteerd. Opgemerkt wordt dat een
groot deel, maar niet al het doorgaand wrkeer op deze route in de autonome situatie
de relatie Bome West/Zuid - A 1 aansluiting Hengelo/Bome heeft. Doorgaand wrkeer
dat niet als altematiew route de Zuidelijke Randweg dient te kiezen, blijft hier rijden. Er
zit daarom nog altijd doorgaand wrkeer op deze route.
Route Europastraat - Paralielweg

Autonome

Zuidelijke

Toel-afname

situatie 2020

Randweg

doorgaand

2200

800

verkeer

Mol olVoellul en

r elmaal door WInd verkeer

Aantal rnvt peretrnaal doorgaand verkeer

Aandeel doorgaand verkeer Europastraat - ParallellMJg - Azelosestraat
Door de Zuidelijke Randweg neemt het doorgaand wrkeer in de kem (Europastraat Parallelweg) sterk af met 64% tot 800 \Qertuigen per etmaal. Naast een absolute
afname neemt ook het aandeel doorgaand wrkeer af. Dit wrschilt per wegvak en de
afname in het aandeel doorgaand wrkeer als ge\Qlg van de realisatie van de Zuidelijke
Randweg bedraagt 10% tot 16%. Op basis van de Selected Link analyse die \Qor de
Europastraat is uitge\Qerd is te zien dat het wrkeer wrschuift naar de Zuidelijke
Randweg.
Onderzocht is ook of de varianten een effect hebben op het aandeel vrachtwrkeer dat
door de kem van Bome rijdt (Europastraat). In onderstaande tabel zijn een aantal
relevante wegvakken opgenomen, waarbij per wegvak \Qor de Zuidelijke Randweg
variant is aangegewn wat het aandeel vrachtwrkeer is (per etmaal).

Aandeel vrachtverkeer door de kern van Borne

IB02046.000004

A RCA DIS

bestemmingsplan Zuidelijke Randweg

I

Wat in deze tabel opvalt, is dat er geen grote wijzigingen ten aanzien van het aandeel
\Kachtwr1<eer optreedt. Dit betekent dat dit \Kachtwr1<eer ~omamelijk
bestemmingswrkeer betreft. Ten opzichte van de autonome situatie is op de meeste
wegvakken een lichte afname zichtbaar. Deze aantallen zijn echter zo klein dat hier
niet gesproken kan worden van significante wijzigingen.
Ontsluitlng De Veldkamp

Bij realisatie van de ZUidelijke Randweg nemen zoals eerder geconstateerd de
intensiteiten op de route door de kem van Borne at. Een ~Igende constatering, is dat
meer wr1<eer gebruik maakt van aansluiting Bome-West en minder van aansluiting
Hengelo/Bome. Ver1<eer wrdeelt zich owr de aansluitingen. Dit is te wr1<laren doordat
een parallelle route aan de A1 beschikbaar is, waarmee De Veldkamp (en ook de
westelijke en zuidelijke wijken van Borne) beter ontsloten worden. Een deel van het
wr1<eer dat nu nog gebruik maakt van aansluiting Hengelo/Bome, zal zodra de
ZUidelijke Randweg beschikbaar is, gebruik maken van aansluiting Borne-West (en dus
\lia de ZUidelijke Randweg rijden).
Regionale betekenls ZUidelijke Randweg

Op en rondom de kruispunten bij aansluiting Hengelo/Bome is een afname in
intensiteiten te zien, hetgeen de bereikbaarheid van de belangrijke economische
kemgebieden be~rderd. AI blijft de kruispuntafwikkeling in dit gebied een punt van
zorg. Er wordt een afname wrwacht, maar niet op aile kruispunten.
Ook de robuustheid van het regionaal wegennet wordt wrsterkt doordat met de nieuwe
infrastructuur een calamiteitenroute tussen aansluitingen Borne-West en
Hengelo/Bome op de A1 ontstaat. Er ontstaat een parallelle wrbinding die bij
stremmingen op de A1 ingezet kan worden als omleidings- C.q . calamiteitenroute
(U-route). Dit is een ontbrekende schakel in de reeds aanwezige calamiteitenroutes .
Hierdoor ontstaat een robuuster en betrouwbaarder netwer1<, waarmee de regionale
bereikbaarheid een positiew stimulans krijgt.
Voor het wr1<eer op de huidige N743 is inzichtelijk gemaakt wat het aandeel doorgaand
wr1<eer, als ge~lg van de realisatie van de ZUidelijke Randweg, is. In onderstaande
tabel is het aandeel doorgaand op de N743 ~or wrschillende wegvakken, behorende
bij de wrschillende varianten, weergegewn.

Aandee/ doorgaand verkeer N743
Het aandeel doorgaand wr1<eer neemt bij realisatie van de ZUidelijke Randweg toe.
Deze toename heeft met name te maken met het feit dat de absolute intensiteit op de
N743 afneemt, omdat een deel van het wr1<eer gebruik gaat maken van de ZUidelijke
Randweg, maar het absolute aantal doorgaande ~ertuigen gebruik blijft maken van de
N743 (op deze relatie).
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Verkeersveiligheid

Een l.erschui~ng van de intensiteiten op het 'Bomse' wegennet als ge\AJlg van de
ZUidelijke Randweg betekent een lagere intensiteit op de huidige 'doorgaande' route
door het centrum (Europastraat - Parallelweg), wat een positief effect op de
wrkeerswiligheid zal hebben. Daamaast dienen aanwllende maatregelen genom en
moeten worden op met name de kruispunten om de kans op een ongeval te l.erkleinen
(snelheidsremmers, aUentie wrhogende maatregelen, aanpassen \AJorrangsregelingen dit laatst kan ol.erigens aileen als de intensiteiten een stuk lager liggen dan nu het
geval is). Bij lagere intensiteiten l.erbetert bOl.endien de owrsteekbaarheid in met name
de drukkere spitsperioden.
Ook op andere wegen in Borne nemen de intensiteiten owrwegend af. Op enkele
locaties zijn toenames te zien:
Steenbakkersweg. De toename leidt naar wrwachting niet tot knelpunten \AJor de
wrkeerswiligheid. De IIC-l.erhoudingen zijn laag «0,25) en de grootste toenames
zijn te zien in het buitengebied waar minder potentiele conflictsituaties bestaan.
Ten behoel.e van de wiligheid worden hier (autonoom) fietssuggestiestroken
aangebracht.
•

Op-/afrit aansluiting Borne-West. In de huidige situatie ~nden relatief wei
ongevallen plaats bij de kruising van de noordelijke toe-/afrit met De Kluft. Door de
stijging van de intensiteiten door de autonome wrkeersgroei zal de
l.erkeerswiligheid wrder afnemen. Bij realisatie van de ZUidelijke Randweg nemen
de intensiteiten l.erder toe, maar wordt er een VRI geplaatst bij deze kruising (als
ook de zuidelijke kruising) waardoor het l.erkeer wordt geregeld en de
wrkeerswiligheid wrbeterd.

•

Hosbekkeweg. De Hosbekkeweg (in noordelijke richting) raakt in de spits
owrbelast. In de autonome situatie is de IIC-l.erhouding hier al zeer kritisch. Aan
een structurele oplossing wordt gewerkt door de \AJorgenomen aanleg van de
Westelijke Randweg.
Het ontwerp van de ZUidelijke Randweg zelf kent geen gelijk\Aoerse fietsowrsteken
(fiets\AJorzieningen liggen aan noordzijde Randweg), waardoor de l.erkeersl.eiligheid \.Oor
met name langzaam l.erkeer goed zal scoren. De fietsers steken de wei owr bij de
aansluiting van de ZUidelijke Randweg met de Azelosestraat en de Steenbakkersweg.
In het ontwerp van de kruisingen en regeling van de wrkeerslichten wordt rekening
gehouden met de owrsteek van fietsers .

5.7.4

Barrh!rewerking

Door een afname van de intensiteit op de route door de kern van Borne (Europastraat)
zal de owrsteekbaarheid l.erbeteren. De hiaten (in met name de spitsperioden) zullen
groter zijn dan in de autonome situatie, waardoor wrkeer deze route een\AJudiger en
wiliger kan ol.ersteken. De barrierewerking van deze route zal afnemen.
De ZUidelijke Randweg zelf kent geen barrierewerking. Er kruisen immers geen routes
met de ZUidelijke Randweg. Wei wordt het drukker ter hoogte van de Veldkamp op de
Amerikalaan. Hier geldt dat rekening wordt gehouden met de owrsteekbaarheid en
barrierewerking door de fietsers op te nemen in de regeling bij de Steenbakkersweg en
te \AJorzien in 'vfijliggende ol.ersteek\A:)Qrzieningen. Bij De Veldkamp is rekening
gehouden met routes \AJor langzaam wrkeer. Er zijn bestaande en enkele nieuwe
fietsroutes opgenomen bij De Veldkamp die aansluiten op de bestaande fietsstructuur
van Borne en Hengelo. In oost-west richting is \AJorzien in een 'Aijliggend fietspad in
twee richtingen. In noord-zuid richting betreft het de doorgaande fietsroute in twee
richtingen (de zogenaamde fietssnelweg) langs de spoorbaan. De barrierewerking in
noord-zuid zal iets toenemen door de toenemende behoefte aan uitwisseling tussen De
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Veldkamp en de kem van Borne en het drukker worden van de Amerikalaan. Doordat er
~orzien is in geregelde ol.ersteek~orzieningen blijft de toename beperkt. Er is geen
~etgangersroute naar De Veldkamp vanuit de kem van Borne. De afstand is hieMor te
groot.

5.7.5

Conclusie

Verkeersintensiteiten
De Zuidelijke Randweg Borne is een doorgaande l.erbinding die parallel loopt aan de
door doorgaand l.erkeer gebruikte routes A1/A35 en de Europastraat. Daardoor trekt de
randweg l.erkeer weg van deze wegen. Op de wegvakken waar in de huidige situatie
knelpunten zijn gesignaleerd (de route door de kem van Borne en rondom de
aansluiting Hengelo/Bome) nemen de intensiteiten duidelijk af. Doorgaand l.erkeer rijdt
minder door de kem van Bome, maar gebruikt de Zuidelijke Randweg. Wei blijkt dat de
kruispuntbelastingen op de kruisingen rond de aansluiting Hengelo/Bome in de
ochtendspits \tfijwel gelijk blijl.en. Ondanks een daling van de intensiteiten gedurende
het gehele etmaal, blijft het in de ochtendspits dus el.en druk op deze kruisingen. In de
a~ndspits is op deze kruisingen wei een daling te zien van de kruispuntbelastingen,
maar blijl.en de kruisingen relatief druk.
Verder is ook op andere belangrijke wegen in Borne een afname van intensiteiten te
zien, zoals een deel van de Azelosestraat en de N743. Het wordt drukker
(logischerwijze) op de wegen die aansluiten op de Zuidelijke Randweg, met name de
Amerikalaan en Steenbakkersweg en in mindere mate de Hosbekkeweg. Bij (de
herziening van) het bestemmingsplan De Veldkamp is rekening gehouden door het
profiel van de Steenbakkersweg en Amerikalaan op te waarderen. V~~r de
Hosbekkeweg (waar de l.erkeersafwikkeling reeds l.erstoord is) wordt een oplossing
gezocht in het kader van de realisatie van de Westelijke Randweg. Op de Zuidelijke
Randweg zelf is sprake van een goede l.erkeersafwikkeling.

Verkeersstructuur
De Zuidelijke Randweg leidt tot een l.erbetering van de l.erkeersstructuur doordat
doorgaand l.erkeer weggetrokken wordt uit de kem van Borne. Doorgaand l.erkeer hoort
hier namelijk niet thuis gezien de functie van de wegen in de kern van Borne
(gebiedsontsluitingswegen). Op de Europastraat - Parallelweg neemt het doorgaand
l.erkeer met 64% af van 2200 naar 800 ~ertuigen. Een l.erdere l.erbetering van de
l.erkeersstructuur is dat het l.erkeer richting de A 1 zich gaat l.erspreiden ol.er de
aansluitingen Bome-West (29) en Hengelo/Bome (30). Hierdoor wordt het
bedrijl.enterrein De Veldkamp en het economisch kemgebied beter bereikbaar.
Daamaast wordt de robuustheid van het regionaal wegennetwerk l.ersterkt doordat er na
realisatie van de Zuidelijke Randweg een calamiteitenroute beschikbaar is ~or de A1
tussen de aansluitingen Bome-West (29) en Hengelo/Bome (30).

Verk eersveiligheid
De lagere intensiteiten op de wegen binnen de kem van Borne, met name de huidige
'doorgaande' route door het centrum (Europastraat - Parallelweg), hebben een positief
effect op de l.erkeersl.eiligheid op deze wegen. Ook op andere wegen in Bome nemen
de intensiteiten ol.erwegend af. Op een aantal plaatsen is een stijging van intensiteiten
te zien, welke naar l.erwachting niet lei den tot nieuwe knelpunten in de
l.erkeersl.eiligheid. Aileen bij de Hosbekkeweg (waar reeds sprake is van dil.erse
ongevallen) dienen maatregelen genomen te worden indien de Westelijke Randweg niet
wordt gerealiseerd. De Zuidelijke Randweg zelf kent geen gelijklAoerse fietsol.ersteken
(fiets~orzieningen liggen aan noordzijde van de randweg), waardoor de
l.erkeersl.eiligheid ~or met name langzaam l.erkeer goed scoort. De fietsers steken de
weg wei ol.er bij de aansluiting van de Zuidelijke Randweg met de Azelosestraat en de
Steenbakkersweg. In het ontwerp van de kruisingen en regeling van de l.erkeerslichten
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wordt rekening gehouden met de oversteek van tietsers.

Barrierev-.erk ing
Door een afname van de intensiteit op de route door het centrum van Bome zal de
oversteekbaarheid verbeteren. De hiaten (in met name de spitsperioden) zullen groter
zijn dan in de autonome situatie, waardoor (Iangzaam) verkeer deze route een\AJudiger
en veiliger kan oversteken. De barrierewerking van deze route zal afnemen. De
Zuidelijke Randweg zelf kent geen barrierewerking. Er kruisen geen routes gelijk'tAoers
met de Zuidelijke Randweg. Wei wordt het drukker op de Amerikalaan ter hoogte van
de Veldkamp, wat leidt tot een toename van de barrierewerking van deze weg. Hier
geldt dat rekening wordt gehouden met de oversteekbaarheid en barrierewerking door
de tietsers op te nemen in de regeling bij de Steenbakkersweg en te \AJorzien in
\tfijliggende oversteek\AJorzieningen.
5.7.6

Toetsingsadvies Cie-m.e.r.
loals ook opgenomen in paragraaf 6. 3 van het MER is het be\AJegd gezag vanuit de
Wet milieubeheer verplicht om de effecten, welke zijn beschreven in het MER, tijdens
en na de realisatie van het project te evalueren. Doel van het evaluatieprogramma is te
bezien of de werkelijke (milieu)effecten overeenkomen met de effecten zoals deze in
het MER zijn beschreven. Een van de aandachtspunten betreft het aspect verkeer en
ver\AJer, waar\AJor het nodig zou kunnen zijn dat er vanuit het bestuur/be\AJegd gezag
aanvullende verkeerskundige en/of infrastructurele maatregelen worden getroffen. Nadat
besluit\AJrrning heeft plaatsge\AJnden, wordt het evaluatieprogramma verder uitgewerkt.

5.7.7

Ingepast VKA met Amerikalaan
In het MER en in de \AJrige subparagrafen beschreven onderzoek is reeds rekening
gehouden met een plansituatie waarbij de Amerikalaan is opgewaardeerd. De
verkeerscijfers wijzigen niet waardoor de effecten ook niet wijzigen.

5.8

Geluidhinder

5.8.1

Wettelijk kader
De geluidwetgeving \AJor wegverkeerslawaai is uitgewerkt in de Wet geluidhinder en
onderliggende wetgeving. De geluidwetgeving is onder andere van toepassing op de
aanleg van een nieuwe weg, de wijziging van een bestaande weg of de realisatie van
nieuwe geluidge\AJelige bestemmingen in de zone van een weg. Dit onderzoek heeft
betrekking op de situatie 'aanleg van een nieuwe weg'. De samenvatting van het
wettelijke kader beperkt zich daarom tot die onderdelen die van toepassing zijn op
deze situatie.
Dosisrnaat Lden
In overeenstemming met artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van
een weg uitgedrukt in de zogeheten dosismaat Lden ("den" staat \AJor 'day, evening,
night'). De eenheid \AJor Lden is decibel en wordt weergegeven als (dB).
De geluidbelasting in Lden is de naar tijdsduur gemiddelde waarde van het geluidniveau
in:
•
•
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de nachtperiode (23:00-07:00) na toepassing van een straffactor van 10 dB.
De geluidbelasting in Lden wordt berekend als het gemiddelde van een geheel jaar.
Geluidszone

Een weg heeft een wettelijke geluidzone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van
de weg tot een bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied
waarbinnen, akoestisch onderzoek \erricht moet worden. De breedte van de zone is
afhankelijk van de Iigging (stedelijk of buitenstedelijk) en het aantal rijstroken. Ais
buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt gebied buiten de bebouwde kom en het
gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke gebied is het
gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de
geluidzones van autowegen en autosnelwegen.
Geluidgevoelige bestemmingen

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden \Oor de geluidge\Oelige
bestemmingen die liggen binnen de geluidzone van de weg. In het Besluit geluidhinder
zijn de andere geluidge\Oelige gebouwen als \Olgt gedefinieerd:
•
•
•

onderwijsgebouwen;
ziekenhuizen;
\erpleeghuizen;
\erzorgingstehuizen;

•

psychiatrische inrichtingen;

•

kinderdag\erblij\en.

De geluidge\Oelige terreinen zijn gedefinieerd als:
woonwagenstandplaatsen;
ligplaatsen \Oor woonschepen (aileen indien de ligplaats is vastgelegd in een
bestemmingsplan).
Grenswaarden bij aanleg van een nieuwe weg

De aanleg van een nieuwe weg geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet
geluidhinder. De \Oorkeursgrenswaarde bij de aanleg van een nieuwe weg bedraagt 48
dB. Indien de geluidbelasting lager is dan de \Oorkeursgrenswaarde zijn er geen
belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. Bij o\erschrijding van de
\Oorkeursgrenswaarde dienen maatregelen onderzocht te worden. Indien maatregelen
niet \Oldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, \erkeerskundige,
landschappelijke of financiele aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld.
V~~r de maximaal toegestane waarde wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en
buitenstedelijk gebied en tussen de \erschillende geluidge\Oelige bestemmingen.
Gebiedsgericht geluidbeleid gemeente Borne

De gemeente Bome beschikt o\er een Nota gebiedsgericht geluidbeleid en een Nota
hogere grenswaarden.
De Nota gebiedsgericht geluidbeleid is een beleidsstuk waarin het gemeentelijke
geluidbeleid beschre\en is en heeft als doel goede akoestische kwaliteit binnen de
gemeente te behouden en waar mogelijk te \erbeteren. De nota beschrijft de ambities
van de gemeente op dit \Aak. Het beleidsstuk rust grotendeels op de zogenoemde
MILO-systematiek (MILO =Milieu In de Leef Omgeving) waarbij de gemeente is
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ingedeeld in gebiedstypen met bijbehorende ambitiewaarden. Deze ambitiewaarden zijn
-.eM>lgens uitgewerkt tot concrete beleidsuitspraken.
De Nota hogere grenswaarden beschrijft het hogere waarden beleid van de gemeente
en de ontheflingscriteria. De nota \Oorziet erin dat slechts wanneer \Oldoende
gemoti-.eerd is aangetoond dat maatregelen niet doeltreffend zijn of niet aan de hoofden/of locatie specifieke criteria kunnen \Oldoen, een hogere waarde kan worden
toegekend.
Het gebied waar dit onderzoek betrekking op heeft is in het beleid van de gemeente
aangewezen als gemengd gebied. loals beschre-.en in de Nota geluidbeleid Bome is
de milieukwaliteitswaarde van dit gebied onder meer afhankelijk van de aanwezige
infrastructuur A 1 en A35.
De ambitiewaarde (geluidklasse) \Oor dit gebied is 'redelijk rustig' met een bo-.engrens
(geluidklasse) die wordt aangeduid als 'zeer onrustig', en 'Iawaaiig' indien het
eerstelijnsbebouwing langs gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen betreft. De
bij de ambitiewaarden behorende geluidklassen zijn weergegeven op onderstaande
afbeelding. De ambitiewaarden en bo-.engrens gelden \Oor de gecumuleerde
geluidbelastingen. De te ambieren geluidkwaliteiten zijn \Ooral relevant \Oor nieuwe
situaties omdat dan min of meer gestuurd kan worden.

geluldsltlasse
2

-rastto

1

rustig

VL

Rl

II

Geluidklassen
Uit de gecumuleerde geluidbelastingen uit het akoestisch onderzoek \Olgt dat er ter
plaatse van de knelpuntwoningen nergens de bovengrenswaarde van 63 dB behorende
bij de geluidklasse 'Iawaaiig' en 58 dB behorende bij de geluidklasse 'zeer onrustig' die
van toepassing zijn \Oor respectievelijk de eerstelijns bebouwing en overige bebouwing,
overschreden worden. Aan de ambitiewaarde 'redelijk rustig' wordt echter feitelijk
nergens \Oldaan. Opgemerkt wordt dat met name de rijkswegen A 1 en A35 een zeer
prominente imAoed op het gebied hebben waardoor in grote delen per definitie niet aan
de ambitiewaarde \Oldaan wordt.
Omdat enerzijds er sprake is van overschrijding van wettelijke grenswaarden
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(o..erschrijding van de ~orkeursgrenswaarde 'nieuwe aanleg' en sprake van
'reconstructie') en anderzijds er niet ~Idaan wordt aan de ambitiewaarden die ~or het
betreffende gebiedstype geldt is onderzoek gedaan naar maatregelen. loals vastgelegd
in de Nota geluidbeleid Bome is er onderzoek gedaan naar in eerste instantie
bronmaatregelen en ..eoolgens o..erdrachtsmaatregelen. Het onderzoek naar
maatregelen aan de ge..el (maatregelen bij de ontvanger) valt buiten de scope van dit
onderzoek. loals ook aangege..en in de nota zijn de maatregelen getoetst op
kosteneflicientie en doelmatigheid.

5.8.2
5.8.2.1

Resultaten onderzoek
Zuidelijke Randweg

In het kader van de realisatie van de Zuidelijke Randweg is een akoestisch onderzoek
De rapportage met het onderzoek is toege~egs als Bijlage 5 Akoestisch
onderzoek Zuidelijke Randweg. In deze paragraaf is een samenvatting van de
onderzoeksresultaten weergege..en.
uitge~erd.

Het onderzoek gaat enerzijds in op de situatie 'nieuwe aanleg' en anderzijds op het
onderzoeken of er sprake is van een 'reconstructie' ~Igens de Wet geluidhinder ter
hoogte van de aansluitingen op het bestaande wegennet.
Onderzoek "nieuwe aanleg"

Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen van de geluidbelasting ter plaatse
van de geluidge~elige bestemmingen binnen de wettelijke geluidzone van de nieuwe
weg aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is berekend
~or de toekomstige situatie 2025. Indien er sprake is van o..erschrijding van de
~orkeursgrenswaarde worden geluidmaatregelen onderzocht.
Onderzoek "Reconstructie"

Het doel van het reconstructieonderzoek is het toetsen of ten ge~lge van de fysieke
wijziging van de bestaande wegen ter hoogte van de aansluiting op de nieuwe randweg
er sprake is van een toename van 2 dB of meer, ter plaatse van de geluidge~elige
bestemmingen die gelegen zijn binnen de wettelijke geluidzone van de weg. Hieooor
wordt het ..erschil in de geluidbelasting berekend tussen de heersende waarde 2012
(situatie ~or de fysieke wijziging) en 2025 (minimaal tien jaar na fysieke wijziging).
Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld moet de toename bepaald worden ten
opzichte van de laagste waarde van de heersende waarde en de eerder ..erfeende
hogere waarde. Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder
indien de geluidbelasting toeneemt met 2 dB of meer. Ais sprake is van reconstructie
in de zin van de Wet geluidhinder worden maatregelen onderzocht om de toename van
de geluidbelasting ongedaan te maken.
Nieuwe aanleg Zuidelijke Randweg

De geluidbelastingen ten ge~lge van de Zuidelijke randweg zijn berekend ter plaatse
van de ge..els van de geluidge~elige bestemmingen gelegen binnen het
onderzoeksgebied. De ligging van de onderzochte wegen, de geluidge~elige
bestemmingen en de situering van de rekenpunten is weergege..en op onderstaande
afbeeldingen. De geluidbelastingen zijn berekend ~or de toekomstige situatie 10 jaar
na realisatie/vaststelling bestemmingsplan, te weten het jaar 2025.
Ter plaatse van 7 ..erspreid liggende woningen is sprake van een o..erschrijding van de
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\Oorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidbelasting bedraagt maximaal 60 dB. De
maximaal toelaatbare waarde van 58 dB wordt daarmee overschreden bij 1 woning.
Reconstructie Azelosestraat

De geluidbelastingen ten ge\Olge van de Azelosestraat zijn berekend ter plaatse van de
gevels van de geluidge\Oelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De
geluidbelastingen zijn berekend \Oor de huidige situatie 2012 en de toekomstige
situatie 10 jaar na realisatie/vaststeliing bestemmingsplan, te weten het jaar 2025.
Er is ter plaatse van 2 woningen sprake van een toename van 2 dB of meer ten
opzichte van de grenswaarde. V~~r deze woningen is er dus sprake van een
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt maximaal 3 dB.
Ter plaatse van de Azelosestraat 120 wordt de toename van de geluidbelasting
\Oomamelijk veroorzaakt door het verwijderen van de lage geluidwal ten zuiden van
deze woning en doordat de weg deels richting deze woning verschuift:. Ter plaatse van
de Azelosestraat 109A is er sprake van reconstructie doordat de grenswaarde bepaald
wordt door een reeds verleende hogere waarde die lager is dan de heersende
geluidbelasting.
Omdat er sprake is van reconstructie moeten de effecten en toepasbaarheid van
maatregelen onderzocht worden.
Reconstructie Hosbekkevveg

De geluidbelastingen ten ge\Olge van de Hosbekkeweg zijn berekend ter plaatse van de
gevels van de geluidge\Oelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De
ligging van de onderzochte wegen, de geluidge\Oelige bestemmingen en de situering
van de rekenpunten is weergegeven op onderstaande afbeeldingen. De
geluidbelastingen zijn berekend \Oor de huidige situatie 2012 en de toekomstige
situatie 10 jaar na realisatie/vaststelling bestemmingsplan, te weten het jaar 2025.
Er is ter plaatse van 1 woning sprake van een toename van 2 dB of meer ten opzichte
van de grenswaarde. V~~r deze woning is er dus sprake van een reconstructie in de zin
van de Wet geluidhinder. De toename bedraagt maximaal 2 dB. Ter plaatse van de
Azelosestraat 120 wordt de toename van de geluidbelasting \Oomamelijk veroorzaakt
door de toename van de verkeersintensiteit op de Hosbekkeweg.
Omdat er sprake is van een reconstructie moeten de effecten en toepasbaarheid van
maatregelen onderzocht worden.
Reconstructie De Kluft

De geluidbelastingen ten ge\Olge van De Kluft: zijn berekend ter plaatse van de gevels
van de geluidge\Oelige bestemmingen gelegen binnen het onderzoeksgebied. De
ligging van de onderzochte wegen, de geluidge\Oelige bestemmingen en de situering
van de rekenpunten is weergegeven op onderstaande afbeelding. De geluidbelastingen
zijn berekend \Oor de huidige situatie 2012 en de toekomstige situatie 10 jaar na
realisatie/vaststelling bestemmingsplan, te weten het jaar 2025.
Uit de berekeningen \Olgt dat ter plaatse van geen enkele geluidge\Oelige bestemming
er ten ge\Olge van De Kluft: een geluidbelasting hoger dan 48 dB berekend wordt. Er is
daarom geen sprake van reconstructie en onderzoek naar maatregelen vanwege De
Kluft: is niet nodig.
Maatregelen

Omdat er sprake is van overschrijding van de \Oorkeursgrenswaarde die geldt \Oor
'nieuwe aanleg' en er sprake is van 'reconstruct ie' zijn de effecten van
bronloverdrachtsmaatregelen onderzocht. Er bestaat een wettelijke regeling \Oor de
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afweging van geluidmaatregelen, namelijk de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen
Wet geluidhinder (DMC). Het ~Igen van deze regeling is in een aantal gevallen
l.erplicht.
Omdat er geen sprake is sanering op grond van hoofdstuk VI, afdeling 3 van de Wet
geluidhinder die eerst moet worden opgelost is het toepassen van het DMC in principe
niet l.erplicht maar mag wei \fijwillig worden toegepast. Omdat er in de nota
Geluidbeleid Bome beleidsuitspraken zijn geformuleerd waarin gesproken wordt ol.er
het kostenefficient en doelmatig zijn van een (bron)maatregel is het DMC in dit
onderzoek toegepast.
Conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) worden
op basis van de geluidbelasting in de toekomstige situatie zonder maatregelen de
reductiepunten bepaald. Indien in de nabijheid van de knelpuntwoningen ook woningen
liggen waaooor geen sprake is van een knelpunt maar waarbij de geluidbelasting ten
ge~lge van de te onderzoeken weg hoger is dan de ~orkeursgrenswaarde van 48 dB,
dan dragen deze woningen ook bij aan de totale som ~or maatregelen beschikbare
reductiepunten. Deze woningen dragen bij omdat ook zij, ondanks dat er wettelijk
gezien geen knelpunt is, wei profiteren van een doelmatige maatregel. Voor
schermmaatregelen geldt de aanlAJllende eis dat ter plaatse van ten minste 1
bestemming een reductie van minimaal 5 dB behaald moet worden (el.entueel in
combinatie met een bronmaatregel).
Zuidelijke Randweg

Er is ter plaatse van 7 l.erspreid liggende woningen sprake van ol.erschrijding van de
van 48 dB vanwege de Zuidelijke Randweg.

~orkeursgrenswaarde

.,"

Legenda

*

.."VE!IIIoI'onw·O!l 31

knelpunten Zuidelijke randweg

- - Zuidelijke randweg (nieuwe weg)

Kne/punten Zuidelijke randlMJg
IAdres

I
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Azelosestraat 111 en
120

Stil wegdek

Het toepassen van een stil wegdek ter hoogte van deze
knelpuntwoningen is vanuit technisch oogpunt niet
wenselijk op een kruispunt. Stille wegdekken zijn
doorgaans niet goed bestand tegen de wringende
krachten van afremmend en optrekkend wrkeer.

Schermen

Een scherm van 2 meter hoog met een lengte van 50
meter zou bekostigd kunnen worden op basis van de
beschikbare reductiepunten. Uit berekeningen met dit
scherm blijkt dat er niet \AJldaan wordt aan de eis van
een minimale reductie van 5 dB.

I

Twickelerblockweg 20, StH wegdek type
Bospoort 5 en
"dunne deklagen"
Leemweg 2

Op basis van de beschikbare reductiepunten kan \AJor
de Twickelerblockweg 20 owr een lengte van 195 m
dunne deklagen worden toegepast en \AJor de woningen
Bospoort 5 en Leemweg 2 elk owr een lengte van 275
m. In totaal kan er owr een lengte van 745 m dunne
deklagen worden bekostigd. Uit berekeningen met de
maatregel dunne deklagen type B \AJlgt dat de
geluidbelasting ter plaatse van de drie knelpuntwoningen
met circa 3 dB afneemt. Ter plaatse van de
Twickelerblokweg 20 wordt owrschrijding van de
\AJorkeursgrenswaarde van 48 dB geheel weggenomen
en ter plaatse van de Bospoort 5 en Leemweg 2
gereduceerd tot maximaal 52 dB.

Veldol.enweg 29 en 31 Stil wegdek

Het toepassen van een stil wegdek ter hoogte van deze
knelpuntwoningen is vanuit technisch oogpunt niet
wenselijk op het kruispunt. Stille wegdekken zijn
doorgaans niet goed bestand tegen de wringende
krachten van afremmend en optrekkend wrkeer.

Schermen

Een scherm van 2 meter hoog met een lengte van 73
meter of een scherm van 3 meter hoog met een lengte
van 51 meter zou bekostigd kunnen worden op basis van
de beschikbare reductiepunten. Uit berekeningen met de
twee schermvarianten blijkt dat er met het scherm van 3
m hoog en 51 m lang ter plaatse van beide
knelpuntwoningen de hoogste reductie behaald wordt.
Met dit scherm wordt \AJldaan aan de eis van minimaal 5
dB reductie ter plaatse van een bestemming. De
geluidbelasting ter plaatse van de Veldown 29 wordt
gereduceerd tot maximaal 50 dB en ter plaatse van de
Veldol.en 31 tot maximaal 54 dB. Met dit scherm is er
nog sprake van owrschrijding van de
\AJorkeursgrenswaarde van 48 dB. De ol.erschrijding van
de maximaal toelaatbare waarde van 58 dB ter plaatse
van de Veldol.en 31 wordt wei weggenomen.

Azelosestraat

Er is ter plaatse van 2 woningen sprake van een reconstructie vanwege de
Azelosestraat.
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knelpunlen Azelosestraat
Azelosestraat (fysieke wijziging)

Kne/punten Aze/osestraat

Adres

Maatregel

Doelmatig

Azelosestraat 109A en
120

Stil wegdek

Het toepassen van een stil wegdek ter hoogte van deze
knelpuntwoningen is vanwege het kruispunt en de
opstelvakken en vanwege de \ele toeritten naar woningen,
een parkeerplaats en een tanks tat ion vanuit technisch
oogpunt niet wenselijk. Stille wegdekken zijn doorgaans
niet goed best and tegen de wringende krachten van
afremmend en optrekkend \erkeer.

Azelosestraat 109A

Schermen

Ter hoogte van de knelpuntwoning Azelosestraat 109A is
het plaatsen van een akoestisch doelmatig scherm of wal
zonder het \erleggen van de \ele toeritten naar woningen
niet mogelijk. Een dergelijke ingreep zal naar aile
\erwachting niet wenselijk zijn. Geconcludeerd wordt dat
het toepassen van bran en/of o\erdrachtsmaatregelen \,Oor
deze woning vanuit technische oogpunt niet haalbaar is.

Azelosestraat 120

Schermen

Een scherm van 1 meter hoog met een lengte van 40 meter
zou bekostigd kunnen worden op basis van de beschikbare
reductiepunten. Uit berekeningen met deze twee
schermvarianten blijkt dat er niet \,Oldaan wordt aan de eis
van een minimale reductie van 5 dB. Er wordt maximaal
een reductie van circa 2 dB behaald. Een scherm wordt
daaram als niet doelmatig beschouwd.
Ondanks dat maatregelen niet doelmatig zijn kan een
\ervangende afschermende \'oorziening worden geplaatst
die een \ergelijkbare reductie geeft als de te amo\eren
geluidwal (hiero\er IAndt o\erleg plaats met de eigenaar).

Hosbekkeweg
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Er is ter plaatse van 1 woning sprake van reconstructie vanwege de Hosbekkeweg.

Legenda

*

knelpunten Hosbekkeweg

- - Hosbekkeweg (fysieke wijziging)

Kne/punten Hosbekkevveg

Langs de Hosbekkeweg staat een grondwal van ruim 2 m hoog o...er een lengte van
circa 50 m. De maatregelpunten van de bestaande wal moeten van de reductiepunten
afgetrokken worden om het beschikbare budget \,Oor aanvullende maatregelen te
bepalen. De o...ergeble...en reductiepunten zijn on\,Oldoende \,Oor het treffen van
aanvullende maatregelen. Aanvullende maatregelen worden daarom als niet doelmatig
beschouwd.
Toe te passen maatregelen

De maatregelen bestaan uit:
Het toepassen van dunne deklagen bij op de Zuidelijke randweg o...er een lengte van
745m;
•

Het plaatsen van een 3 m hoog scherm langs de Zuidelijke randweg o...er een
lengte van 51 m.
De toepassing van deze maatregelen is middels een \,Oorwaardelijke ...erplichting ook
geregeld in artikel 9.5.2 sub b van de regels.
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- - doelmatig dunne deklagen B (Zuidelijke randweg)
- - doelmatig scherm Veldovenweg 29 en 30 (3'51 m)

Geadviseerde maatregelen
Hogere waarden
Omdat er na toepassing van het gead\1seerde maatregeh,oorstel nog \Oor een aantal
bestemmingen een hogere waarde moet worden aangelKaagd is getoetst aan het de
Nota geluidbeleid Borne en de Nota hogere grenswaarden.

In onderstaande tabel is per adres weergege-.en wat de maatge-.ende hogere waarden
zijn die moeten worden aangelKaagd op basis van het gead\1seerde maatregel\Oorstel.
Zeals \Olgt uit deze tabel wordt de maximale waarde van 58 dB die zowel geldt \.Oor
nieuwe aanleg als reconstructie in buitenstedelijk gebied niet o-.erschreden.
adres

hoogte

Zuidelijke

Azelosestmat

mndweg

Hosbekkeweg

Gecumuleerde
geluidbelasting

\

Oncluslef
correctie art.
110g Wgl1J
Azeloseslraal 109A

7 ,5

n.v.t.

53

n.v.I.

56

Azeloseslraal 111

7,5

52

n.v.l.

n.v.1.

57

Azeloseslraat 120

75

55

53

55

60

Bospoort 5

45

52

n.v.1.

n.v.1.

62

Leemweg 2

4 ,5

52

n.v.1.

n.v.1.

60

Veldovenweg 29

4 ,5

50

n.vL

n.vl

59

Veldovenweg .31

4,5

54

n.v.1.

n.v.1.

61

Aan te vragen hogere ooarden
De hogere waarde dient te worden vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders \Oor de ge-.els van de woningen, nadat hieooor een procedure hogere
grenswaarde ten ge\Olge van het weg-.erkeerslawaai is doorlopen. Deze procedure zal
gelijktijdig worden gestart met de teNsielegging van het ontwerpbestemmingsplan.
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Ingepast VKA met Amerikalaan
Ook \Oor de \Oorgenomen reconstructie van de kruising Steenbakkersweg Amerikalaan en de reconstructie van de Burenweg is door ARCADIS een akoestisch
onderzoek weg\.erkeerslawaai (bijlage 6) uitge\Oerd.
In het -.1gerende bestemmingsplan is reeds rekening gehouden met de realisatie van
een rotonde ter plaatse van de kruisende wegen Steenbakkersweg en Amerikalaan.
Deze rotonde is feitelijk nog niet gerealiseerd maar wordt wei beschouwd als
uitgangspunt \Oor de huidige situatie in dit onderzoek. V~~r de \.erkeersgege\.ens wordt
in dit onderzoek uitgegaan van de \.erkeerscijfers die zijn opgesteld \Oor het recentelijk
uitge\Oerd MER vanwege de realisatie van de Zuidelijke randweg.

Maatregelen
Omdat sprake is van 'reconstruct ie' zijn de effect en van maatregelen onderzocht. loals
beschre\.en staat in hoofdstuk 2 van dit rapport is er een wettelijke regeling \Oor de
afweging van geluidmaatregelen, namelijk de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen
Wet geluidhinder. Het \Olgen van deze regeling is in een aantal gevallen \.erplicht.
Omdat er geen sprake is sanering op grand van hoofdstuk VI, afdeling 3 van de Wet
geluidhinder die eerst moet worden opgelost is het toepassen van het DMC in principe
niet \.erplicht maar mag wei \Kijwillig worden toegepast. Omdat er in de nota
Geluidbeleid Borne beleidsuitspraken zijn geformuleerd waarin gespraken wordt o\.er
het kosten efficient en doelmatig zijn van een (bron}maatregel is het DMC in dit
onderzoek toegepast.
Conform de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder (DMC) worden
op basis van de geluidbelasting in de toekomstige situatie zonder maatregelen
reductiepunten bepaald. Indien in de nabijheid van knelpuntwoningen ook woningen
liggen waar geen sprake is van een knelpunt maar waar de geluidbelasting ten ge\Olge
van de te onderzoeken weg hoger is dan de \Oorkeursgrenswaarde van 48 dB, dragen
deze woningen ook bij aan de totale som \Oor maatregelen beschikbare
reductiepunten. Deze woningen dragen bij omdat ook zij, ondanks dat er wettelijk
gezien geen knelpunt is wei profiteren van een doelmatige maatregel. V~~r
schermmaatregelen geldt de aanwllende eis dat ter plaatse van ten minste 1
bestemming een reductie van 5 dB behaald moet worden (e\.entueel in combinatie met
een bronmaatregel).
Steenbakkersweg

Er is ter plaatse van 4 woningen sprake van reconstructie vanwege de
Steenbakkersweg. De betreffende woningen zijn weergege\.en op onderstaande
afbeelding.
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Kne/punten SteenbakkerslAeg

Op basis van de beschikbare reductiepunten (7900 reductiepunten) kan een stil
wegdek van het type dunne deklagen B ter hoogte van de knelpuntwoningen bekostigd
worden (benodigde lengte bedraagt 140 m). Met deze maatregel wordt de
geluidbelasting gereduceerd met circa 2 dB en bedraagt de geluidbelasting in de
toekomstige situatie maximaal 51 dB.
Omdat er na toepassing van de bronmaatregel nog reductiepunten beschikbaar zijn en
de reconstructies nog niet geheel zijn weggenomen, moeten in principe
ol.erdrachtsmaatregelen onderzocht worden. Vanwege de l.ele toeritten naar woningen
zal het plaatsen van een akoestisch effectief scherm of wal feitelijk zonder ingrijpende
wijzigingen (bij\A:lorbeeld l.erleggen van inritten) niet mogelijk zijn. Er is daarom geen
l.erder onderzoek naar ol.erdrachtsmaatregelen l.erricht.
Amerikalaan

Er is ter plaatse van 1 woning sprake van reconstructie vanwege de Amerikalaan. De
betreffende woning is weergegel.en op onderstaande afoeelding.
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Kne/punten Amerikalaan
Het toepassen van een stil wegdek (dunne deklagen type A of B) ter hoogte van deze
knelpuntwoning is vanwege het kruispunt en de opstelvakken vanuit technisch oogpunt
niet wenselijk. Stille wegdekken zijn doorgaans niet goed best and tegen de wringende
krachten van afremmend en optrekkend -.erkeer.
Omdat stille wegdekken hier niet wenselijk zijn, is onderzocht of schermen of wallen
doelmatig zijn. Doordat de bron (Amerikalaan) en de betreffende woning waar sprake is
van reconstructie elk aan een andere zijde van de kruising liggen is het toepassen en
een o-.erdrachtsmaatregel (scherm of geluidwal) te-.ens niet goed mogelijk en wenselijk.
Het plaatsen van een scherm op de hoek van een kruising wordt vanwege
-.erkeers-.eiligheid als niet wenselijk beschouwd.
Opgemerkt wordt dat reeds naar aanleiding van het akoestisch onderzoek ten behoe-.e
van de aanleg van de nieuwe Zuidelijke randweg (rapport 'Akoestisch onderzoek
zuidelijke randweg Borne', d.d. 20 januari 2014) de \Olgende maatregelen zullen worden
toegepast:
Het toepassen van dunne deklagen bij op de Zuidelijke randweg o-.er een lengte van
745 m;
Het plaatsen van een 3 m hoog scherm langs de Zuidelijke randweg o-.er een
lengte van 51 m.
Hogere waarden

Omdat er na toepassing van het geadviseerde maatregel\Oorstel \Oor de
reconstructiewoningen nog een hogere waarde moet worden aangevraagd is getoetst
aan de Nota geluidbeleid Borne en de Nota hogere grenswaarden.
In onderstaande tabel zijn per adres de maatge-.ende hogere waarden weergege-.en die
moeten worden aangevraagd op basis van het geadviseerde maatregel\Oorstel zoals
beschre-.en in hoofdstuk 5. Zoals \Olgt uit deze tabel wordt de maximaal onthefbare
waarde van 58 dB niet o-.erschreden. Ook wordt de maximaal toegestane toename van
de geluidbelasting van 5 dB niet o-.erschreden.

I

B02046.000004

ARCADIS

bestemmingsplan Zuidelijke Randweg

Opgemerld wordt dat er recentelijk vanwege de aanleg van de Zuidelijke randweg reeds
een akoestisch onderzoek weg\lerkeerslawaai uitge\Oerd is waarbij onder meer de
gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van de woningen die in dit onderzoek zijn
opgenomen, berekend is. De gecumuleerde geluidbelastingen uit deze twee
onderzoeken kunnen iets \lerschillen doordat er bij de cumulatie berekeningen geen
rekening is gehouden met maatregelen die er nog niet zijn of die form eel nog niet vast
staan en doordat de gecumuleerde geluidsbelasting berekend is op de \Oor dit
onderzoek relevante ge\lels.
Er is bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelastingen \Oor dit onderzoek geen
rekening gehouden met het maatregelenpakket zoals reeds eerder opgesomd en
opgenomen in paragraaf 5.8.2.1 onder het kopje Toe te passen maatregelen'.
Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidsbelastingen zijn de bijdragen van de A 1 en
A35 meegenomen.

Aan fe vragen hogere vo.aarrien
De hogere waarde dient te worden vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders \Oor de ge\lels van de woningen, nadat hier\Oor een procedure hogere
grenswaarde ten ge\Olge van het weg\lerkeerslawaai is doorlopen. Deze procedure zal
gelijktijdig worden gestart met de tel'llisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.

5.9
5.9.1

Luchtkwaliteit
Wettelijk kader
Luchtkwaliteitseisen Wet Milieubeheer

Bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Iuchtkwaliteitseisen) geeft grenswaarden \Oor de
concentraties in de buitenlucht van O.a. de stoffen stikstofdioxide (N02), fijn stof
(PM10), zwa\leldioxide (S02), lood (Pb), benzeen (C6H6), koolmonoxide (CO) en
benzo(a)pyreen (BaP).
In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken de
rijkso\lerheid en de centrale o\lerheden samen om o\leral in Nederland tijdig (binnen de
\lerkregen derogatietermijn) te \Oldoen aan de Europese grenswaarden \Oor PM10 en
N02. De derogatie was \Oor fijn stof (PM1 0) tot 11 juni 2011 \lerleend. V~~r
stikstofdioxide (N02) is deze tot 1 januari 2015 \lerleend.
Bestuursorganen dienen rekening te houden met deze grenswaarden bij de uitoefening
van be\Oegdheden die ge\Olgen kunnen hebben \Oor de luchtkwaliteit. In Nederland zijn
de maatge\lende lucht\lerontreinigende stoffen stikstofdioxide (N02) en fijn stof (PM10),
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omdat de achtergrondconcentraties van deze stoffen het dichtst bij de grenswaarden
liggen. Fijn stof en stikstofdioxide zullen dus in belangrijke mate bepalen of er rond
planontwikkeling een luchtkwaliteitsprobleem is. Om die reden zal deze rapportage
\Oomamelijk betrekking hebben op deze beide stoffen.
Besluit niet in betekenende mate bijdragen

Gelijktijdig met de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen is het 'Besluit niet in
betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) van 30 oktober 2007 in werking
getreden.
Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de concentratie fijn stof (PM10) of
stikstofdioxide (N02) in de buitenlucht als de 3% grens niet wordt ol.erschreden.
Hiermee wordt bedoeld 3% van de grenswaarde (40 ~g/m3) \Oor de jaargemiddelde
concentratie fijn stof of stikstofdioxide. Dit betekent dat feitelijk een toename van 1,2
~g/m3 toelaatbaar wordt geacht.
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden o.a. de rekenmethoden
beschrel.en \Oor de l.erschillende situaties. lD zijn er twee standaardrekenmethodes
ontwikkeld \Oor het rekenen aan de luchtkwaliteit als ge\Olg van wegl.erkeer,
standaardrekenmethode 1 en 2. En er is een rekenmethode \Oor de bepaling van de
luchtkwaliteit nabij bedrijl.en, standaardrekenmethode 3.

5.9.2

Resultaten onderzoek

Het onderzoek naar luchtkwaliteit is toe\Oegd als Bijlage 7. Hierin is een \OlIedige
beschrijving van het onderzoek en de onderzoeksresultaten opgenomen. Hiema
\Olgende de conclusies van het onderzoek.
Ais aan de grenswaarden uit Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer, behorende bij Titel 5.2
Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, wordt \Oldaan, dan staat het
milieuaspect luchtkwaliteit de realisering van de Zuidelijke randweg niet in de weg.
Ais aannemelijk is dat aan een of een combinatie van de \Olgende \Oorwaarden wordt
\Oldaan, \Ormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering \Oor het uitoefenen
van de be\Oegdheid:
a. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende ol.erschrijding van een
grenswaarde.
b. Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een l.erslechtering van de
luchtkwaliteit.
c. Een project draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof.
d.

Een project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma
van maatregelen.
In dit onderzoek is getoetst aan punt a (wei of niet sprake van een feitelijke of
dreigende ol.erschrijding van een grenswaarde).
Uit het onderzoek \Olgt dat er binnen het onderzoeksgebied ten ge\Olge van de
realisatie en het gebruik van de Zuidelijke randweg er geen ol.erschrijdingen van de
grenswaarden \Oor N02 of PM10 berekend worden. Dit geldt \Oor zowel de
jaargemiddelde concentraties als de 24-uursgemiddelde \Oor PM10. De hoogst
berekende jaargemiddelde concentratie N02 bedraagt 35.77 [~g1 m3] en PM10 21,34
[~gl m3]. Deze concentraties zijn berekend nabij de rijkswegen A1 en A35. Ter hoogte
van het secundaire wegennet zijn de berekende concentraties beduidend lager.
Het aspect luchtkwaliteit zal geen juridische belemmering mogen zijn in de
plan\Orming.

I

B02046.000004

A RCA DIS

bestemrningsplan Zuidelijke Randweg

5.9.3

I

Ingepast VKA met Amerikalaan
De wr1<eerscijfers wijzigen niet waardoor de emissies van luchtwrontreinigende stoffen
niet wijzigen. Daamaast maakte ook het plangebied Amerikalaan reeds deel uit van het
onderzoeksgebied, zoals in de \Orige subparagrafen beschrewn.

5.10
5.10.1

Externe veiligheid
Wettelijk kader
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
V~~r

exteme wiligheid is een aantal besluiten van toepassing. De besluiten zijn op
hoofdlijnen gelijk, maar kennen per bron specifieke aandachtspunten. V~~r dit
onderzoek wordt gewer1<t met de Circulaire Risiconormering WMer gevaarlijke stoffen
(RNVGS).

De normen waar exteme wiligheid aan getoetst wordt, zijn het Plaatsgebonden Risico
en het Groepsrisico, zie Tabel 100. V~~r het Plaatsgebonden Risico houdt dit in dat
\Oor kwetsbare bestemmingen (onder andere woningen, ziekenhuizen, scholen,
kantoorgebouwen, winkelcentra en campings) niet binnen de
10-6 contour gebouwd mag worden. Voor het Groepsrisico geldt de ori~ntatiewaarde,
maar tewns een Verantwoordingsplicht, waarbij elke toename van het Groepsrisico
gemotiwerd dient te worden.

Beleidsvisie externe veiligheid Borne
In de beleids~sie exteme wiligheid Bome staat wrwoord wat er speelt binnen de
gemeente aan EV-gerelateerde aspecten, op welke wijze daarmee wordt omgegaan en
welke middelen hierbij gebruikt kunnen worden. De ~sie heeft als doel het b~rgen van
een adequaat wiligheidsniwau en duidelijkheid te bieden \Oor toekomstige
(nieuwbouw)ontwikkelingen, maar \Ooral deze ontwikkelingen mogelijk te maken. De
~sie heeft betrekking op de \Olgende wiligheidsbronnen: BEVI-bedrijwn,
drempelwaarde tabelbedrijwn, 'vUurwer1<bedrijwn en transportassen met WMer van
gevaarlijke stoffen ( spoor/wegl buisleidingen). In de ~sie is een owrzicht opgenomen
van de huidige risicobronnen binnen de gemeente. Daamaast zijn doelen en ambities
met betrekking tot exteme wiligheid binnen de gemeente geformuleerd. Deze doelen
en ambities zijn wrtaald naar een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief. Samengevat
komt de ambitie van de gemeente Bome neer op:
Geen nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de buurt van stationaire risicobronnen.
•

Geen nieuwe risicorelevante inrichtingen binnen de gemeente Borne.
Binnen de gemeente Bome wordt een ad~seur Exteme Veiligheid aangesteld.
Deze zorgt \Oor de borging van Exteme Veiligheid in projecten.

5.10.2

Resultaten onderzoek
Aanwezige risicobronnen
Owr de snelweg A1/A35 (afiit Azelo - knooppunt Buren) ~nden transporten van
gevaarlijke stoffen plaats. De inrichtingen met acti~teiten met en lof opslag van
gevaarlijke stoffen in Borne zijn vanaf de A 1/A35 op de kortste manier bereikbaar ~a de
Kluft en de N743. De risicobronnen zijn weergegewn in onderstaande afbeelding.
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Overzicht van risicobronnen uit de risicokaart van Nederland
LPG-tank station Aze/osestraat 101

Voor het tankstation aan de Azelosestraat 101 zijn de \'olgende l.ergunningen \1gerend:
•

Een re\1siel.ergunning van 12-122006 (nieuwe l.ergunning \,Oor de gehele inrichting)

•

Een l.eranderingsl.ergunning van 2-6-2008 (een l.ergunning \,Oor het l.erplaatsen van
het wlpunt)
Een LPG-tankstation is een inrichting waarop het Besluit exteme l.eiligheid inrichtingen
(Be\1) van toepassing is. De doorzet van het tankstation is begrensd tot 1.000 m3 per
jaar. Conform de Regeling exteme l.eiligheid inrichtingen (Re\1) ligt hierbij de
10-6-contour \,Oor het PR op een afstand van 40 meter vanaf het wlpunt. Binnen deze
afstand zijn kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten niet toegestaan. Verder geldt dat
er geen ol.erschrijding plaats \1ndt van de orienterende waarde van het groepsrisico,
waardoor de situatie bestuurlijk aanvaardbaar kan worden beschouwd. Door de
brandweer is een rampenbestrijdingsplan opgesteld \,Oor deze inrichting.
V~~r

de ondergrondse tank geldt een afstand conform het Revi van 25 meter. De
contour van de ondergrondse tank komt ol.er een woning heen. Dit betreft een van de
twee bedrijfswoningen (Azelosestraat 103 en 105) behorende bij het LPG-tankstation.
De woningen aan de Azelosestraat 103 en 105 zijn bedrijfswoningen en worden daarom
niet als een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object gezien.
A11A35 en Wegen in het p/angebied

Omdat het een beperkt aantal risicobronnen betreft, zoals LPG tankstations aan de
Azelosestraat en de Bekenhorst, en een autosloperij op De Veldkamp, zijn er weinig
transporten van gevaarlijke stoffen die \1a de lokale wegen afgehandeld worden. Op de
lokale wegen wordt geen PR10-6 contour l.erwacht. Voor omge\1ngsbesluiten moet
getoetst worden aan de circulaire RNVGS. Op basis van de circulaire heeft de snelweg
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A1/A35 (afrit Azelo - knooppunt Buren) een \eiligheidszone van 0 meter.
Binnen het imAoedsgebied van de snelweg A1/A35 liggen ter plaatse van het plangebied
enkele \erspreid liggende woningen. Deze woningen lei den niet tot een o\erschrijding
van de orientatiewaarde. De \erwachting is dat het groepsrisico ruim onder de
orientatiewaarde ligt. Gezien het geringe aantal transporten om de risicOl.olle bedrij\en
te bereiken ligt \.oor de lokale wegen het groepsrisico ook ruim onder de
orientatiewaarde.

OPO leiding
De leiding van de Defensie Pijplijn Organisatie (DPO) loopt langs het plangebied af. Op
basis van de risicokaart heeft de leiding de \.olgende eigenschappen:
Brandbare \Aoeistof wordt door de lei ding getransporteerd;
De leiding heeft een diameter van 8 inch en een druk van 80 bar.
Op basis van de druk en diameter van de leiding is er geen PR10-6 contour \.oor deze
leiding. Wei is er een bebouwings\ll"ije zone aan weerszijden van de leiding \.oor
(beperkt) kwetsbare bestemmingen. Deze zone reikt niet tot het plangebied.
De DPO-Ieiding ligt in een gebied met weinig bebouwing. In combinatie met de stof die
door de lei ding getransporteerd wordt, is de \erwachting dat het groepsrisico ruim onder
de orientatiewaarde ligt.
Toekomstige risicobron
LPG-tankstation Weghorst
Het lligerende bestemmingsplan ''8uitengebied - plan Weghorst" maakt reeds aan de
noordoostzijde van de kruising Azeloseweg - Hosbekkeweg planologisch een
LPG-tankstation mogelijk. Dit LPG-tankstation is nog niet gerealiseerd en derhal\e ook
nog niet \ergund.
loals reeds eerder opgemerkt is een LPG-tankstation een inrichting waarop het Besluit
exteme \eiligheid inrichtingen (Belli) van toepassing is. De doorzet van het tankstation
is nog niet bekend, de in acht te nemen PR-contour kan derhal\e nog niet worden
bepaald.
De in acht te nemen afstand vanaf het LPG-wlpunt tot kwetsbare objecten \.oor aile
genoemde LPG-tankstations zijn opgenomen in tabel 1 uit bijlage 1 van de Relli en
onderstaand weergege\en:
Tabel 1 (bijlage 1 van de Relli)
Afstanden in meters tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare
objecten, waarbij wordt \.oldaan aan de grenswaarde 10--6 per jaar, onderscheidenlijk
de richtwaarde 10--6 per jaar (zie artikel 2, eerste lid, onderdeel a):
Afstand (m) vanaf
Afstand (m) vanaf
Afstand (m) vanaf
ondergronds* of ingeterpt
Doorzet (m3) per jaar
afle\erzuil
wlpunt
reseMir

= 1000

110

25

15

< 1000

45

25

15

*Voor LPG-tankstations met een bO\engronds reseMir geldt een afstand van 120
meter vanaf dat reseMir tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare
objecten. Die afstand geldt ongeacht de doorzet van LPG per jaar.
Wanneer derhal\e de minimale afstand van het wlpunt tot al dan niet geprojecteerde
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 110 meter bedraagt, wordt \.oldaan aan de
wettelijke norm \.oor het PR uit het Belli. Binnen deze risicocontouren mogen te\ens
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geen kwetsbare objecten (\AJlgens de definitie van het Bevi) worden gerealiseerd.
Zuidelijke Randweg

Na de realisatie van de Zuidelijke Randweg zullen er transporten van gevaarfijke stoffen
over deze weg plaatsvinden als de weg als calamiteitenroute in gebruik is. Onder
normale omstandigheden zal er zeer beperkt sprake zijn van veMer van gevaarfijke
stoffen over de Zuidelijke Randweg. Het LPG tankstation aan de Azelosestraat is 'via de
Kluft - Zuidelijke Randweg - Azelosestraat bereikbaar vanaf de A 1/A35. Het transport
van gevaarlijke stoffen naar het tankstation is beperkt en 'vindt in de autonome situatie
ook over De Kluft plaats. Daarnaast is de inrichting met gevaarfijke stoffen (autosloperij;
opslag van accu's) op het bedrijventerrein De Veldkamp bereikbaar 'via de Zuidelijke
Randweg. Transport van accu's is geen acti'viteit die valt onder het transport van
gevaarfijke stoffen.
De Zuidelijke Randweg heeft geen imAoed op in de omge'ving gelegen risicobronnen.
Het risico van de A1/A35 verandert niet als ge\AJlg van de aanleg van een nieuwe weg.
Er worden immers geen bestemmingen toege\AJegd, die een bijdrage aan het
groepsrisico kunnen leveren. Ook de DPO-Ieiding kent geen verandering in externe
veiligheidsrisico's door de zuidelijke Randweg.
Plaatsgebonden risico en groepsrisico

Er wordt onder normale omstandigheden zeer beperkt veMer van gevaarfijke stoffen op
de Zuidelijke Randweg verwacht. Dit veMer 'vindt autonoom reeds plaats via De Kluft.
Om deze reden wordt er geen PR10-6 contour en geen groepsrisico verwacht.
De Zuidelijke Randweg is tevens een calamiteitenroute (in geval van calamiteiten op de
rijksweg A1). In deze situatie vinden transporten van gevaarlijke stoffen over de weg
plaats. Er is gekeken wat er gebeurt als de \AJlledige jaarintensiteit van gevaarlijke
stoffen veMerd wordt. Dit leidt dan tot een PR10-6 contour, als ook een groepsrisico.
Binnen die PR contour zijn geen kwetsbare bestemmingen aanwezig en het
groepsrisico ligt onder de orientatiewaarde. Echter deze situatie wordt in de praktijk
niet verwacht. Hooguit een omleiding van een paar uur, 1 a 2 keer per jaar. Dit betekent
dat de resultaten \AJor het PR en GR lager zullen zijn, dan hier aangegeven.
Aandachtspunt bij de verdere uitwerking van deze weg is dan ook dat de weg geschikt
moet zijn als calamiteitenroute en dat daar aanwllende maatregelen m.b.t.
bereikbaarheid en bluswater bij kunnen horen.
5.10.3

Ingepast VKA met Amerikalaan

Ais ge\AJlg van de uitbreiding van het plangebied wijzigt het transport van gevaarfijke
stoffen niet waardoor het PR niet wijzigt. Daamaast kan worden opgemerkt dat de
Amerikalaan op een bedrijventerrein is gelegen, waardoor het GR eveneens niet wijzigt.

5.11
5.11.1

Belemmeringen/leidingen
Hoogspanningsverbinding

Binnen het plangebied is o.a. de \AJlgende bestemmingsplanplichtige kabel aanwezig:
• 380 kV-hoogspanningsverbinding
Het trace van de hoogspanningsverbinding, evenals de zakelijke rechtstrook, is
vastgelegd op de verbeelding en in artikel 12 van de regels van dit bestemmingsplan.
Gebleken is dat de werkelijke locatie van de hoogspanningsmast niet overeenkomt met
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de locatie uit de Klic-melding. Daarom is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het
ontwerp van de ZUidelijke Randweg Borne op basis van de juiste locatie van de
hoogspanningsmast alsnog aan te sluiten op het ontwerp van de Amerikalaan in het
DO De Veldkamp.
Op basis van de uitgangspunten vanuit zowel TenneT als vanuit het ontwerp is gekeken
naar de haalbaarheid van het inpassen van een bocht om de hoogspanningsmast heen
bij \erschillende ontwerpsnelheden. Geen van de ontwerpsnelheden resulteert echter in
een bocht waarbij \Oor de dubbele opstelstroken geen gebruik hoeft te worden gemaakt
van de werkruimte en \eiligheidsruimte.
Om de randweg toch op de Amerikalaan aan te kunnen laten sluiten zijn \eMlgens
een tweetal altematie\en o\erwogen:
Het huidige wegontwerp behouden en de hoogspanningsmast afschermen door
middel van een geleiderail in de buitenberm tussen mast en rijbaan in.
Het ontwerp van de kruising met de Steenbakkersweg in zuidwestelijke richting
\erschui\en.
Ook deze altematie\en le\eren echter niet het gewenste resultaat, vanwege de
ontwerpconsequenties.

5.11.2

Ondergrondse brandstofleiding

Daarnaast is een ondergrondse leiding aanwezig. De ondergrondse brandstofleiding
loopt onder de Amerikalaan. Aan weerszijden van de ondergrondse buisleiding ligt,
gemeten vanuit het hart van de leiding, een bebouwings\Kije \eiligheidszone van 5
meter. Binnen deze zone gelden belemmeringen \Oor bebouwing. Het trace van de
ondersgronds brandstofleiding, e\enals de zakelijke rechtstrook, is vastgelegd op de
\erbeelding en in artikel 13 van de regels van dit bestemmingsplan.
Naast de bebouwings\Kije \eiligheidszone ligt aan weerszijden van de ondergrondse
buisleiding op basis van de circulaire 'bekendmaking van \Oorschriften ten behoe\e van
de zonering langs transportleidingen \Oor brandbare \Aoeistoffen van de K1, K2 en K3
categorie' een toetsingsafstand van 27 meter. Binnen deze zone mag uitsluitend
bebouwing worden gerealiseerd, indien uit een risicoanalyse is geb/eken dat de door
het Ministerie van VROM vastgestelde risico-normen niet worden o\erschreden.

5.11.3

Persleiding

AI het huishoudelijk I industrieel afvalwater van bedrij\enterrein De Veldkamp wordt
apart van het regenwater ingezameld en via een nieuw aan te /eggen wilwaterstelsel en
nieuw aan te leggen gemaal via een persleiding afge\Oerd naar het hoofdgemaal van
Borne. Deze pers/eiding loopt door het plangebied van dit bestemmingsplan en wordt
bij de ZUidelijke Randweg richting Azelosestraat doorgetrokken. Vanaf het hoofdgemaa/
wordt het afva/water afge\Oerd naar de RWZI van Henge/o. Deze pers/eiding betreft
geen bestemmingsplanplichtige leiding en komt dan oak niet terug op de \erbeelding.
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Hoofdstuk 6
6.1

I

Juridische planopzet

Inleiding
De in deze toelichting beschre\en planopzet is juridisch-planologisch \ertaald in een
bestemmingsregeling, die (digitaal) bindend is \Oor o\erheid en burgers. Het
bestemmingsplan bestaat uit een \erbeelding en regels en is \Oorzien van een
toelichting. De regels en \erbeelding \Ormen het juridisch bindende deel, terwijl de
toelichting geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat
\Oor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.
De regels bevaUen het juridische instrumentarium \Oor het regelen van het gebruik van
de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het
gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De \erbeelding heeft een rol
\Oor toepassing van de regels, alsmede de functie van ~sualisering van de
bestemmingen.

6.2
6.2.1

Opbouw van de regels
Algemeen
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de
\erplichting opgenomen om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De
digitaliserings\erplichting geldt vanaf 1 januari 2010. Ook de Standaard \Oor
\ergelijkbare bestemmingsplannen 2008, inmiddels alweer opge\Olgd door de
SVBP2012, is \erplicht. De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 maakt
het mogelijk bestemmingsplannen te maken die op \ergelijkbare wijze zijn opgebouwd
en op een zelfde manier worden \erbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot
een betere dienst\eriening en tot een effectie\ere en eflicientere o\erheid.
Met de SVBP2012 is in dit plan rekening gehouden, e\enals met de Wet algemene
bepalingen omge~ngsrecht (Wabo) die op 1 oktober 2010 in werking is getreden.
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en
bijbehorende \erbeelding waarop de bestemmingen zijn aangege\en. Deze \erbeelding
kan zowel digitaal als analoog worden \erbeeld. De \erbeelding en de planregels dienen
in samenhang te worden bekeken.
De regels zijn ondeMrdeeld in ~er hoofdstukken:
Inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten);
Bestemmingsregels;
Aigemene regels (o.a. afwijkingsregels);
O\ergangs- en slotregels.

6.2.2

6.2.2.1

Inleidende regels
8egrippen

In Artikel 1 zijn omschrij~ngen gege\en van de in het bestemmingsplan gebruikte
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatie\erschillen te \Oorkomen.
Begripsbepalingen zijn aileen nodig \Oor begrippen die gebruikt worden in de regels en
die tot \erwarring kunnen lei den of \Oor meerdere uitleg vatbaar zijn.
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6.2.2.2

I

Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, opperviakten en inhoud van gebouwen en/of
bOUVvWerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten (Artikel 2)
uitleg gege\en wat onder de di\erse begrippen wordt \erstaan. Ten aanzien van de wijze
van meten op de \erbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden
aangehouden.

6.2.3

Bestemmingsregels
Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische \ertaling van de in het plangebied
\oOorkomende bestemmingen. De opbouw van de bestemmingen ziet er als \oOlgt uit:
Bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan.
Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grand toegekende
functies;
Bouwregels: in de bouwregels worden \oOor aile bouwwerken de van toepassing
zijnde bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maat\oOering mag worden
gebouwd, wordt hier vastgelegd. Indien mogelijk wordt \erwezen naar boUWIAakken
en aanduidingen op de \erbeelding;
•

6.2.4

Nadere eisen (indien van toepassing): in deze bepaling wordt een opsomming
gege\en van de regels waaraan burgemeester en wethouders nadere eisen kunnen
stellen. Aileen daar waar het wenselijk is om bij de \ergunning\erlening sturend te
kunnen optreden, heeft de be\oOegdheid tot het stell en van nadere eisen
toege\oOegde waarde. De be\oOegdheid tot het stell en van nadere eisen dient
objectief begrensd te zijn en duidelijke criteria te bevatten;
Specifieke gebruiksregels (indien van toepassing): in dit onderdeel is aangege\en
welke \oOrmen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan wei strijdig zijn met de
bestemming. Daarbij zijn niet aile mogelijke toegestane en strijdige
gebruiks\oOrmen genoemd, maar aileen die functies, waarvan het niet op \oOorhand
duidelijk is. Het gaat hierbij in feite om een aanwlling/\erduidelijking op de in de
bestemmingsomschrijving genoemde functies;
Afwijken van de bouwregels (indien van toepassing): in deze regel is aan
burgemeester en wethouders de be\oOegdheid gege\en om bij een
omgevings\ergunning af te wijken van de bouwregels in het plan;
Afwijken van de gebruiksregels (indien van toepassing): in dit onderdeel is
aangege\en dat met een omgevings\ergunning afgeweken kan worden ten behoe\e
van functies, die inherent zijn aan de in de bestemmingsomschrijving opgenomen
functies. Via deze afwijkingsmogelijkheid kunnen geen 'nieuwe' functies worden
toegestaan. Met andere woorden: de afwijkingsregeling kan worden opgenomen
\oOor kleinere, planologisch minder ingrijpende, onderwerpen.

Aigemene regels
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden \oOor het gehele plangebied.
Dit hoofdstuk is opgebouwd uit:
Anti-dubbeltelregel (Artikel 15): deze regel is opgenomen om te \oOorkomen dat,
wanneer \oOlgens een plan bepaalde gebouwen en bOUVvWerken niet meer dan een
bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengeble\en terrein nog
eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een
soortgelijke eis wordt gesteld;
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•

Aigemene bouwregels (ArtikeI16): deze bepaling bevat een algemene regel
omtrent ondergronds bouwen en bestaande maat\oOering;

•

Aigemene aanduidingsregels (Artikel 17): dit artikel bevat nader regels in \erband
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met de plaatsgebonden risicocontouren van binnen het plangebied \Oorkomende
risicobronnen;
Aigemene afwijkingsregels (Artikel 18): in deze regel is aan burgemeester en
wethouders de be\Oegdheid gege\en om bij een omge\iings\ergunning af te wijken
van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij
toepassing van deze be\Oegdheid in acht moeten worden genomen, zijn
aangege\en;
Aigemene wijzigingsregels (Artikel 19): in deze regel is aan burgemeester en
wethouders de be\Oegdheid gege\en het plan te wijzigen. Het gaat hier om
wijzigingsbe\Oegdheden met een algemene strekking. De criteria, die bij
toepassing van de wijzigingsbe\Oegdheid in acht moeten worden genomen, zijn
aangege\en;
Aigemene procedureregels (Artikel 20): in deze bepaling staat aangege\en welke
procedure dient te worden ge\Olgd bij de \Oorbereiding van een besluit tot wijziging
van het plan of tot het stell en van nadere eisen;

6.2.5

Overgangs- en slotregels
O\ergangsrecht (Artikel 21): De formulering van het o\ergangsrecht is bindend
\Oorgeschre\en in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.2.1 Bro).
•

6.3

Siotregel (Artikel 22): Deze regel bevat de titel van het plan.

Bestemmingen
Hoofdstuk 2 van de regels omvat aile binnen het plangebied \Oorkomende
bestemmingen. Waar noodzakelijk is gebruikgemaakt van aanduidingen om toegestaan
gebruik nader te specificeren. Voor de bestemminglegging is zO\eel mogelijk
aangesloten bij de huidige (planologische) situatie. In deze paragraaf worden de
gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde
\Olgorde als in de regels worden behandeld.
Artikel 3 Agrarisch
De gronden met de bestemming Agrarisch zijn bestemd \Oor agrarische bedrijfs\Oering
en recreatief medegebruik.
Op de gronden met de bestemming Agrarisch mogen uitsluitend andere bouwwerken
ten behoe\e van agrarische doeleinden worden gebouwd.
Daamaast is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \Orm van recreatie bloemen\ereniging' een bloemen\ereniging toegestaan. Met dien \erstande dat er
maximaal drie gebouwen of o\erkappingen mogen worden gebouwd, met een
gezamenlijke opperv1akte van gebouwen of o\erkappingen van ten hoogste 250 m2. De
goot- en bouwhoogte van een gebouw, alsmede de bouwhoogte van o\erkappingen,
bouwwerken, geen gebouwen zijnde en kweektunnels is ook vastgelegd in de regels.
Artikel 4 Bedrijf
De bestemming 'Bedrijf is toegekend aan de binnen het plangebied aanwezige
bedrij\en die zich temidden van een woonwijk be\iinden en een relatief beperkte
milieubelasting kennen. Binnen deze bestemming zijn enkel bedrij\en toegestaan die
direct naast of onmiddellijk bO\en woonbebouwing toelaatbaar zijn. Ter plaatse van de
aanduiding '\erkooppunt motorbrandstof met Ipg is een \erkooppunt \Oor
motorbrandstoffen met Ipg en autobedrijf toegestaan met daarbij behorende andere
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detailhandel en een autowasstraat. Ter plaatse van de aanduiding 'garage' is een
garagebedrijf toegestaan.
Daamaast is binnen deze bestemming ook nog een specifieke wijzigingsbe\K)egdheid
van toepassing ter plaatse van de aanduiding 'Wetge\tingszone - wijzigingsgebied' om
de bestemming 'Bedrijf te wijzigen in de bestemming 'Groen'.
Artikel 5 Bos
De bestemming 'Bos' is toegekend aan de (grotere) aaneengesloten percelen met
bosschages die, vanwege hun ligging en I.erschijnings\K)rm, niet aangemerkt kunnen
worden als regulier openbaar groen. Gronden met deze bestemming zijn bedoeld \K)or
bos/bebossing, groen\K)orzieningen, het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden
en landschapswaarden en water en waterhuishoudkundige \K)orzieningen. Een en ander
met de daarbij behorende paden en wegen.
Artikel 6 Groen
Het aanwezige beeldbepalend-, structureel- en begeleidend groen is in dit
bestemmingsplan bestemd als 'Groen'. Binnen deze bestemming zijn naast
groen\K)orzieningen onder andere wandel- en fietspaden, speeltoestellen,
straatmeubilair en kunstwerken, waterpartijen en watergangen en \K)orzieningen van
algemeen nut toegestaan.
Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \K)rm van l.erkeer - geluidwerende \K)orziening'
zijn tel.ens geluidwerende \K)orzieningen toegestaan.
Artikel 7 Maatschappelijk
De scouting is bestemd als 'Maatschappelijk'. Deze bestemming is bedoeld \K)or de
uitoefening van acti\titeiten die gericht zijn op de op de sociale, maatschappelijke,
educatiel.e en openbare dienstl.erfening.
Artikel 8 Tuin
De bestemming Tuin' is toegekend aan de \K)ortuinen (en zijtuinen in geval van
hoekpercelen) behorende bij de in het plangebied \K)orkomende woningen. Deze
gronden zijn bedoeld \K)or de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.
Artikel 9 Verkeer
De doorgaande l.erkeersroutes, niet zijnde de buurtonstluitingsroutes, die een
belangrijke ontsluitingsfunctie hebben \K)or een (dee I van de) wijk of (een deel van) de
kem Bome zijn bestemd als Verkeer'. Gronden met deze bestemming zijn bedoeld
\K)or wegen met hoofdzakelijk een l.erkeersfunctie, groen\K)orzieningen, waaronder
bermen, parkeeMorzieningen, \K)orzieningen van algemeen nut, kunstwerken en
straatmeubilair, afvalcontainers, l.erhardingen, watergangen en waterpartijen en
transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater. Daamaast is ter plaatse van de
aanduiding r;;arpoolplaats' een carpoolplaats toegestaan en ter plaatse van de
aanduiding 'brug', is een brug toegestaan. Een geluidwerende \K)orziening is toegestaan
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke \K)rm van l.erkeer - geluidwerende \K)orziening'.
De gronden met de aanduiding 'specifieke \K)rm van l.erkeer - landschappelijke
inpassing' zijn \K)orzien \K)or de landschappelijke inpassing van de weg.
Artikel 10 Water
Deze bestemming is bedoeld \K)or waterberging, waterhuishouding, waterpartijen en
watergangen, groen\K)orzieningen en taluds, medegebruik \K)or extensiel.e recreatie en
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infiltratie\Oorzieningen.
Artikel 11 Wonen
Deze bestemming is onder andere bedoeld \Oor het wonen met daaronder begrepen
beroep-aan-huis. Te'vens is deze bestemming bedoeld \Oor tuinen en er-.en,
parkeeooorzieningen op eigen terrein, water- en waterhuishoudkundige \Oorzieningen
en nuts\Oorzieningen.
Aile bestaande woonbestemmingen zijn o'vergenomen in dit bestemmingsplan. Het
gemeentelijk beleid is erop gericht de kwaliteit van de woonomgeving te behouden
waardoor \Oor wat betreft het toekennen van woonbestemmingen zO'veel mogelijk is
aangesloten bij het geldende bestemmingsplan. Dit betekent te'vens dat ook
onderscheid, door middel van aanduidingen, wordt gemaakt \Oor wat betreft toegestane
woningtypen. Bepaalt is dat ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' vrijstaande
woningen toegestaan en ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' zijn twee-aaneen
gebouwde woningen en/of geschakelde woning toegestaan.
Naast de bestaande situatie en de bestaande mogelijkheden die \Oort\Aoeien uit de
vigerende regeling, is bij het toekennen van de bestemmingen het bieden van \Oldoende
erfbebouwingsmogelijkheden \Oor de bestaande woningen het uitgangspunt.
Hoofdgeb ouv.en

Met het toekennen van de bouw\Aakken is zO'veel mogelijke aangesloten bij de huidige
(planologische) situatie. In de regels is bepaalt dat de hoofdgebouwen opgericht
moeten worden binnen het bouw\Aak. Ter waarborging van het stedenbouwkundig beeld
is wei de \Oorwaarde opgenomen dat de afstand tot de zijdelingse perceelsgrenzen bij
vrijstaande woningen ten minste 2,5 m moet bedragen. De afstand van
twee-aaneengebouwde of geschakelde woning tot de zijdelingse perceelsgrens
bedraagt aan €len zijde minimaal 2,5 m.
Bijgebouv.en, carports en overk appingen

De gronden achter en deels naast het hoofdgebouw c.q. de woning zijn te gebruiken
\Oor uitbreiding van het hoofdgebouw of \Oor de bouw van bijgebouwen, carports of
o'verkappingen. In de bijbehorende regels zijn onder andere bepalingen opgenomen met
betrekking tot de afstand tot de \Oorge'vel(rooilijn), de maximale opper\Aakte en
bouwhoogte. De maximaal toegestane opper\Aakte aan bijgebouwen is afhankelijk van
de opper\Aakte van het bouwperceel. Op deze manier worden er \Oldoende
erfbebouwingsmogelijkheden geboden, terwijl de ruimtelijke kwaliteit niet one'venredig
wordt aangetast.
Aan-huis-gebonden beroepen
Binnen de woonfunctie is het uitoefenen van aan-huis-gebonden beroepen in
hoofdgebouwen mogelijk, mits de woonfunctie blijft prevaleren, geen hinder optreedt
\Oor de woonomgeving en wordt \Oorzien in \Oldoende parkeergelegenheid. Om te
garanderen dat de woonfunctie in o'verwegende mate behouden blijft, mag ten hoogste
40% van het \Aoeropper\Aak van het hoofdgebouw worden benut ten behoe've van de
kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte met een maximum van 45 m2.

Artikel 12 Leiding-Hoogspannings'verbinding
In het plangebied loopt een 380 KV hoogspanningsleiding. Deze leiding loopt van
ZWolle naar Hengelo en kruist het plangebied. De leiding kent een 'veiligheidszone van
36 meter aan weerszijden van het hart van de hoogspanningsleiding. Deze
'veiligheidszone, die dient ter bescherrning van de hoogspanningsleiding en ge\Oelige
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functies als woningen, is bestemd als Leiding-Hoogspanningsverbinding. Binnen deze
zone worden in principe geen nieuwe ge\Oelige functies toegestaan.
Artikel 13 Leiding - Leidingstrook
Ook is in het plangebied een ondergrondse brandstofleiding aanwezig. De
ondergrondse brandstofleiding loopt onder de Randweg. Aan weerszijden van de
ondergrondse buisleiding ligt, gemeten vanuit het hart van de leiding, een
bebouwingsvrije veiligheidszone van 5 meter. Binnen deze zone gelden belemmeringen
\Oor bebouwing.
Daamaast heeft deze brandstofleiding ook een toetsingsafstand van 27 meter. Binnen
deze zone mag uitsluitend bebouwing worden gerealiseerd, indien uit een risicoanalyse
is gebleken dat de door het Ministerie van VROM vastgestelde risico-normen niet
worden overschreden.
Artikel14 Waarde - Archeologie 3
De dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3 is toegewezen aan de gronden waar op
basis van de archeologische verwachtingskaart een lage archeologische waarde geldt.
Deze gronden zijn mede bestemd \Oor de bescherming en veiligstelling van de
eventueel aanwezige archeologische waarden.
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Hoofdstuk 7

Economische uitvoerbaarheid

De gemeente Bome is met medeO\erheden in gesprek o'ver co-financiering van de
zuidelijke randweg. Inmiddels zijn op hoofdlijnen de \Olgende afspraken gemaakt over
de financieJe dekking van de aanleg van de zuidelijke randweg:
• de proltincie Owrijssel € 5.000.000,-- ;
de regio Twente€ 3.900.000,--;
•
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de gemeente Borne € 1.000.000,-.
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Hoofdstuk 8
8.1

Overleg en inspraak

Inleiding
De procedures \(lor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever
geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties, waar nodig
overleg over het plan moet worden ge\(lerd al\(lrens een ontwerpplan ter inzage gelegd
kan worden. Daamaast is er de gelegenheid om in het \(lortraject belanghebbenden te
laten inspreken conform de gemeentelijke verordening. Pas daama wordt de wettelijke
procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart.

8.2

Inspraak
Het \(lorontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het
milieueffectrapport hebben gezamenlijk van 21 juni 2013 tim 1 augustus 2013 ter
inzage gelegen.
De reacties op het \(lorontwerp bestemmingsplan zijn in bijlage 8 van een inhoudelijke
beoordeling en een conclusie \(lorzien. Naar aanleiding van de reacties zijn een aantal
aanpassingen doorge\(lerd in het ontwerp bestemmingsplan.

8.3

Vooroverleg
Het bestemmingsplan is conform artikel 3.1.1. Bro in \(loroverleg gebracht bij aile
relevante overheidsinstanties. Er zijn reacties ontvangen van het Waters chap Regge en
Dinkel, Tennet TSO B.V., Rijkswaterstaat Oost Nederland, Brandweer Twente en
Stichting Twickel. Ook deze reacties zijn van een inhoudelijke beoordeling en een
conclusie \(lorzien in bijlage 8.
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