
 
 

 
 

Correspondentieadres: Bolscherlanden 43, 7627 NP Bornerbroek 
Email: dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com   Internet: www.kulturhusbornerbroek.nl/dorpsbelangen   

Zienswijze Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek(SDB) t.a.v. PIP Vloedbeltverbinding 19-2-2023. 

 

Samenvatting.  

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek begrijpt dat er een oplossing voor de grote verkeersdrukte 

in de kom van Zenderen moet komen.  

Uit de planMER kwam de A1-A35 bundeling als voorkeursvariant naar voren. Deze biedt voor de 

Vloedbeltverbinding, de kom van Zenderen en de verkeerstructuur in en rond Borne een veel 

mindere oplossing dan het door SDB  aangedragen alternatief: het spoortracé. 

Het A1/A35 tracé doorsnijdt ons waardevolle recreatief en landschappelijk gebied van Tusveld, 

Fleer en Haar-es, dat daardoor onherstelbaar wordt beschadigd. Het spoortracé volgt juist meer 

bestaande structuren zoals het spoor (zie bijlage 1: artikel Tubantia 17-2-2023). 

Omdat het A1-A35 tracé te weinig van de problemen (doelstellingen) oplost en ons fraaie 

buitengebied ernstig verstoort, vindt SDB dat beide negatieve elementen rechtvaardigen om dit 

tracé af te wijzen en te gaan voor een (geoptimaliseerd) spoortracé of een meer lokale oplossing 

kort om Zenderen heen welke in 2019 samen met de GVW Borne al in de stijgers stond. 

SDB vraagt om een nieuwe planMER te starten en de PIP te stoppen. Bij een nieuwe planMER 

wil SDB gaarne meedenken. Van 2012 tot heden hebben wij nooit het idee gekregen, dat er 

serieus naar onze goede argumenten geluisterd is. Ze werden telkens “weggeschreven”. Indien 

geen gehoor wordt gegeven aan onze verzoeken gaan wij in beroep bij de Raad van State. 
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   Waarom is het spoortracé  niet als eerste keus uit de planMER gekomen? 

- Het (voor-)onderzoek is ons inziens niet objectief in de uitwerking en vergelijking van de 

tracés. 

Het A1-A35 tracé werd begunstigd. 

- Belangrijke zaken in de omgeving m.n. voor de beoordeling van het spoortracé zijn niet 

meegenomen of uitgesloten van het planMER onderzoek. 

- I.p.v. te onderzoeken welk aantal motorvoertuigen (mtv)/dag door Zenderen nog 

acceptabel was, kwam men met een tijdens een werkoverleg bedachte en op geen enkele 

manier onderbouwde en controleerbare norm van 30% verkeersreductie t.o.v. de 

prognose 2030 (verkeerscijfers waren toen al bekend). In de vergelijking werd een 

reductie tot 8.000 mtv/dag bij het A1-A35 tracé gelijkelijk beoordeeld als een reductie tot 

2.000 mtv/dag in het spoortracé. 

 

De doelstellingen en nut en noodzaak. 

- In de door SDB ondersteunde zienswijze tegen de PIP van de Gemeente Almelo wordt 

daar uitgebreid  op ingegaan.  

- Een belangrijk ijkpunt had moeten zijn: hoeveel verkeer trekt de Vloedbeltverbinding 

weg van het omliggende wegennet? Dat ligt 50% hoger bij het spoortracé, dan bij het 

A1-A35 tracé. Juist dit verschil van 6.000 mtv/dag rijdt niet door Zenderen (kaarten vorige 

pagina). Hier ziet men in één oogopslag welk tracé de doelstellingen ruimschoots behaald. 

 

Eindconclusie van een volgens SDB correctere vergelijking tussen spoortracé en A1-A35 tracé: 

- Het spoortracé scoort het best én positief op de doelstellingen van de 

Vloedbeltverbinding.  

- Het spoortracé gebruikt het publieke geld het meest efficiënt en ditzelfde geld zorgt 

tevens voor een optimaler en toekomstbestendiger oost-west wegennet in en rond Borne.    

De uitwerking van deze samenvatting volgt hier na. 
Leeswijzer: 

Pag. 1   Samenvatting. 

Pag. 3:  1. Doelstellingen, nut en noodzaak. 

Pag. 3:   1a. verkeersreductienorm 30% in de kom van Zenderen onvoldoende. 

Pag. 5:  1b. een reductie van 8.000 (planMER) naar 6.300 mtv/dag (PIP) in Zenderen door     

                            SWECO beredeneerd in de PIP is onjuist. 

Pag. 5:  1c. Communicatie over en presentatie van de cijfers m.b.t. verkeersreductie. 

Pag. 6:  1d. verschuiving lokaalverkeer naar de Vloedbeltverbinding 50% hoger in het spoortracé (kaart vorige pagina). 

Pag. 6:   1 e. noodzaak van - de  mogelijke “no regret”  - aansluiting van knooppunt Azelo. 

Pag. 7:   2  De vergelijking tussen de tracés in de planMER is ongelijkwaardig. 

Pag. 8:   3. voorop gezetheid  A1-A35 tracé 

Pag. 9:   ondertekening en correspondentiemogelijkheden. 

Pag. 10-18: 4. Onderbouwende teksten gehaald uit de documenten in de meegezonden bijlagen: 
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Uitwerking: 

1. Doelstellingen, nut en noodzaak. 

 

1a. Doelstelling: verkeersreductienorm 30% in de kom van Zenderen is onvoldoende. 

De Vloedbeltverbinding is in eerste instantie tot stand gekomen n.a.v. de wens van de 

Zenderenaren die te veel verkeer, congestie en vervuiling ervoeren in de bebouwde kom. Op 

basis van verkeerstellingen van de Provincie is te herleiden, dat in de periode 2019-2021 

ongeveer 11.100 mtv/dag tussen de rotonde en de afslag Albergen reden (tabel onder). Dit aantal 

werd door Zenderen rond 2019 als ernstige overlast ervaren. Met de aanleg van het A1-A35 tracé 

daalt dit naar 7.500 mtv/dag. T.o.v. 2019 gaat het om een daling van 3.600 mtv/dag, dat is een 

daling van 32%. 

Dit is net binnen de planMER-norm van minimaal 30%.  

In de planMER kijkt men echter niet naar het verkeer in de kom van Zenderen maar naar het 

verkeer tussen Zenderen en Borne. En dan op basis van de prognose van 2030: 16.900 mtv/dag. 

Daar is een afname na aanleg van het A1/A35 tracé te zien naar 8.000 mtv/dag. Maar dit is op 

een plek waar Zenderen weinig hinder ervaart en waarbij de referentiewaarde 2030 t.o.v. 2019-

2021 met bijna 20% is gestegen. Door eerst meet 20% op te plussen (stijging verkeer 2019-2030) 

komt men dan tot een netto daling van 52% op de weg Zenderen naar Borne. 
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Hoe had naar de mening van SDB een goed en objectief onderzoek plaats moeten vinden naar 

een acceptabele verkeersreductie? 

Allereerst had in de Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD) een maximum moeten komen van 

het aantal motorvoertuigen/dag door Zenderen dat nog acceptabel was. Bijvoorbeeld 3.000 of 

4.000 mtv/dag.  

Vervolgens had men in de latere planMER met de verkeerscijfers uit het verkeersmodel kunnen 

kijken welk(e) tracé(s) hier het best aan voldeden. 

Zo is het echter niet gegaan. De cijfers van het verkeersmodel waren bekend aan het eind van de 

planMER. 

Het kernteam (bestaande uit projectleiders Provincie, ambtenaren van Gemeenten Almelo en 

Borne en SWECO) heeft met deze cijfers tijdens een overleg gebrainstormd, welke norm 

“geschikt” zou zijn.  

Zonder enige onderbouwing van een richtlijn*, advies etc. is toen tot de norm van 30% besloten 

(bron: verklaring projectleider Lammers tijdens het WOB-beroep: zie bijlage 8 pag.4 en opname 

WOB-bezwaarzitting in ons bezit). 

Vervolgens werd in de vergelijking tussen de tracés in de planMER een reductie tot 8.000 

mtv/dag bij het A1-A35 tracé gelijkelijk beoordeeld als een reductie tot 2.000 mtv/dag in het 

spoortracé. 

Merkwaardig is, dat zowel SWECO als de Provincie met hun expertise niets deden met de grote 

hoeveelheid “restverkeer” door Zenderen, die voor hen toch ook niet acceptabel kon zijn. 

Op 22-2-2021 was de planMER definitief.  

Tijdens het inspreken m.b.t. de planMER op 1-12-2021 – 9 maanden later – bracht SDB naar 

voren, dat een aantal van rond 8.000 mtv/dag door Zenderen na aanleg van het A1/A35 tracé te 

veel was voor de bewoners van Zenderen en dat de weg door het centrum dit aantal met een 

snelheid van 30km/u nauwelijks aan zou kunnen. 

Dit werd uiteindelijk overgenomen door Gedeputeerde Boerman, in die zin, dat hij de oplossing 

van dit probleem, maar ook de verantwoordelijkheid voor dit wegvak doorschoof naar de 

Gemeente Borne. Tot op heden (februari 2023) is een oplossing vanuit Borne nog niet in zicht. 

Gedeputeerde Boerman heeft wel beloofd aan de PS voordat zij instemmen met de 

uiteindelijke PIP met een oplossing voor dit probleem te komen. 

 

Wij vragen ons af of het wel is toegestaan dat de Provincie deze verantwoordelijkheid afschuift 

zo lang zij nog steeds eigenaar is van de N743 door Zenderen. Daar maakt SDB dan ook 

bezwaar tegen. De huidige N743 is integraal onderdeel van de planMER en de voortzettingen 

daarvan. 

Tevens vragen wij ons af wat de Gedeputeerde aan PS gaat meedelen, welke concrete 

maatregelen hij in gedachte heeft om het verkeer fors onder die 8.000 mtv/dag te krijgen. 
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Deze gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of er wellicht toch een oplossing voor het 

vele “restverkeer” mogelijk is.  

*  voorbeeld een richtlijn van SWOV maximaal 5.000-6.000 mtv/dag op 30 km weg. 

 

1b. een reductie van 8.000 (planMER) naar 6.300 mtv/dag (PIP) in Zenderen -beredeneerd in de  

       PIP - is gebaseerd op een onjuiste aanname en klopt niet. 

De redenering is gebaseerd op het feit dat de extra rotonde ten noorden van Zenderen zou  

zorgen voor deze vermindering van verkeer. Hier kan men al vraagtekens bij plaatsen. Maar de  

extra rotonde bij Borne-West met hetzelfde (tegengestelde) effect wordt daarbij gemakshalve  

vergeten (zie bijlage15). 

Netto is het effect daarmee neutraal en blijft volgens SDB het aantal van 8.000 mtv/dag staan.  

Dit zou SDB graag gecorrigeerd zien. 

 

 
 

1c. Communicatie over en presentatie van de cijfers m.b.t. verkeersreductie. 

Provincie ,SWECO, Gemeente Borne e.a. presenteerden de cijfers over verkeersreductie niet erg 

duidelijk. Bv. de gunstige cijfers van het spoortracé werden op een hoop geveegd met de 

ongunstige uitkomsten voor het A1/A35 tracé, waardoor de laatste beter leken.  
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Pag. 31 planMER: 50% reductie in A1/A35 tracé en 90% in het spoortracé. 

 

1d. verschuiving lokaal verkeer naar de Vloedbeltverbinding 50% hoger in spoortracé.  

(zie kaarten op pagina 1). 

Wanneer men kijkt hoeveel verkeer de Vloedbeltverbinding wegtrekt van het omliggende 

wegennet, dan ligt dat 50% hoger bij het spoortracé, dan bij het A1-A35 tracé. Juist dit verschil 

rijdt niet door Zenderen. 

Hier ziet men in één oogopslag waar doelstellingen het best worden gehaald nl. het spoortracé. 

 

1e.  Noodzaak van - de mogelijke  -“no regret” aansluiting van knooppunt Azelo op de 

     Vloedbeltverbinding.  

a. Rijkswaterstaat lijkt weinig prioriteit te geven aan wegvak Azelo-Buren. Er is nog geen 

begin gemaakt met de eerst stap van de MIRT een extra afrit bij Hengelo-Zuid.  

b. Daarnaast is de kans groot, dat bij aansluiting het deel van het A1-A35 tracé tussen 

knooppunt Azelo en het spoor vrijwel volledig nieuw moet worden aangelegd.  

  

Gedeputeerde Boerman kwam n.a.v. dit door SDB op 1-12-2021 gepresenteerde feit 

met het idee van een botonde (dubbele rotonde) om de Statenleden gerust te stellen. 

Deze botonde is echter niet verder uitgewerkt en zal moeilijk in te passen zijn. Door de 

complexiteit zal de botonde naar alle waarschijnlijkheid veel duurder zijn als de 



 

 
7 

 

toekomstige verwijdering van het aan te leggen wegdeel in de Vloedbeltverbinding en 

mogelijk ook verkeerstechnische problemen -zoals extra files – veroorzaken.  

In die zin vervalt het nut van de “no regret” aansluiting van het A1-A35 tracé 

grotendeels.  

 

SDB ziet graag concreet de nadere uitwerking van de aansluiting van het knooppunt 

Azelo middels een botonde met een inschatting van de kosten in vergelijking tot het 

saneren en opnieuw aanleggen van het wegdeel van de Vloedbeltverbinding tussen 

knooppunt Azelo en het spoor. 
 

 

2. De vergelijking tussen de tracés in de planMER is ongelijkwaardig. 

In het voorjaar van 2020 is er gekozen voor een planMER met vier te onderzoeken tracés. 

Vanaf het begin kregen niet alle tracés gelijke kansen:  

a. Het Beekdaltracé is duidelijk op voorhand onacceptabel door verstoring van het 

beekdal.  

b. Het Bornerbroeksestraat-tracé is de simpelere versie van het A1-A35 tracé . 

c. Het Spoortracé: ongelijke kansen vanaf begin in de vergelijking met het A1/A35 tracé 

om de volgende redenen: 

1. Ladder van Verdaas: het spoortracé volgt bijna overal bestaande infrastructuren  

(= trede 6). Het A1/A35 tracé doorkruist de Groene Poort in de Stedenband  

(= trede 7).  

2. Tracédeel over de Zenderense Es bij industrieterrein Molenkamp niet langs maar 

midden over de Es getekend, waardoor iedereen kon weten dat dit op voorhand 

onacceptabel zou zijn, door de grote aantasting van de es. 

In eerdere onderzoeken en tekeningen Alternatievensessie april 2020 en 

Gemeentelijke Verbindingsweg (GVW) Borne 2017 zaten wel acceptabele tracés. 

Wij verwonderen ons ten zeerste dat deze kansrijkere tracés niet zijn 

opgenomen in het onderzoek. 

3. Geen aansluiting ’t Hag/Braamhaarstraat: in eerdere tekeningen en eerdere 

onderzoeken en Alternatievensessie van de NRD was er steeds een aansluiting. In 

de NRD en planMER is deze aansluiting vervallen.   

Bij de bezwaarzitting t.a.v. WOB-verzoek is gemeld dat hierover niet bij de 

Provincie is gesproken en ook niet met Prorail. Dus van die kant kan er geen 

bezwaar gemaakt zijn. Er waren zeker goede aansluitingsmogelijkheden 

voorhanden. 

Hierdoor scoort spoortracé veel minder op met name bereikbaarheid, recreatie. 
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4.  In Het PVA staat dat de spooronderdoorgang in de Oonksweg niet mag worden 

meegenomen in NRD en planMER. Een spoortunnel in de Oonksweg is niet meer  

nodig bij aanleg van het spoortracé (net zoals dat gold voor de Gemeentelijke 

Verbindingsweg) en zorgt ervoor, dat door het spoortracé aan te leggen een 

besparing mogelijk is van zo’n € 20 miljoen  t.o.v. A1-A35 tracé. 

Zowel Gemeente Borne, de Provincie als SWECO wisten dit: waarom moest dit 

deel er dan toch buiten blijven is de vraag. In het kader van maatschappelijk 

belang kiest men toch voor de meest functionele en rendabele oplossing!  

Hierdoor zou het spoortracé financieel en qua verbeterde verkeerstructuur van 

oost naar west Borne veel beter scoren dan het A1/A35 tracé. 

De spoorkruising Oonksweg niet meenemen in het onderzoek is wederom een 

ernstige omissie. 

5. De beoordeling van verkeersreductie in Zenderen voor A1-A35 en spoortracé is 

gelijk. Dit terwijl de reductie bij het spoortracé 75% hoger is (niet 8000 maar 2000 

mtv/dag), en die bij het A1-A35 tracé ver boven de richtlijnen ligt (zie bijvoorbeeld 

het rapport Witteveen en Bos / bij andere rondwegen zoals Weerselo van 10.000 

naar 2500 mtv/dag). In de vergelijking van de doelstellingen (en voor de inwoners 

van Zenderen) zou dit een groot verschil hebben gemaakt ten gunste van de 

spoorvariant. 

6. De rapporten over de Gemeentelijke Verbindingsweg staan niet in de offerte-

opdracht aan de mogelijke adviesbureaus: hier was al veel informatie in het 

voordeel van het spoortracé voorhanden. Zoals het tracé zelf, voordelen en 

oplossing van mogelijke nadelen. 

Bijlage 17. haalbaarheidsonderzoek Gemeentelijke Verbindingsweg 15-1-2014 

Goudappel. 

Bijlage 18: Railinfra MER beoordeling Verbindingsweg Borne 15 april 2019 

 

3. Voorop gezetheid A1/A35 tracé: 

Op 5 december 2019 werd tussen Provincie en Gemeente Borne al besloten tot het A1/A35 tracé, 

hetgeen bevestigd wordt in de memo van 17-12-2019 (bijlage 3), waar de Gemeentelijke 

Verbindingsweg (GVW) aan de kant werd geschoven. De GVW is voor een flink deel gelijk aan het 

spoortracé. 

Ook op kaarten van het plangebied in januari 2020 werd het gebied van spoortracé niet 

meegenomen (bevestigd in WOB-bezwaar bijlage 8 punt 6.) 

Vervolgens kwamen er i.v.m. de planMER toch meerdere onderzoek-tracés, maar die waren 

zodanig ingetekend, dat ze geen kans van slagen hadden. 
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Er is geen onderzoek gedaan naar wel/niet aansluiten van het Hag bij Zenderen: “was niet aan de 

orde” (in WOB-bezwaar bijlage 8 punt 3.). Waarom is niet duidelijk, maar dit zorgde er wel voor 

dat het spoortracé op een aantal punten zoals bereikbaarheid en recreatie veel slechter scoorde 

dan het A1/A35 tracé.  

In de offerte-aanvraag voor het planMER onderzoek wordt de spoorkruising Oonksweg 

uitgesloten om mee te nemen: hierdoor gaat een van de grote voordelen van het spoortracé op 

voorhand verloren. Immers bij aanleg van het spoortracé is er geen tunnel in de Oonksweg nodig, 

en spaar je daarmee ten noorden van Borne één tunnel uit!   

Waarom neemt men wel een aansluiting van knooppunt Azelo mee en niet deze combinatie-

oplossing, die ook nog eens de verkeerssituatie in het centrum en noordkant van Borne sterk 

verbetert. 

De aanpak van de laatste twee punten werkt helaas sturend richting A1/A35 tracé. 

In de PIP wordt ineens een reductie van 8000 naar 6300 mtv/dag  in Zenderen door SWECO 

tevoorschijn getoverd. Dit op basis van eenzijdige argumentatie. Een extra rotonde ten noorden 

van Zenderen zou zorgen voor deze vermindering, maar de extra rotonde bij Borne-West met 

hetzelfde (tegengesteld) effect vergeet men daarbij gemakshalve (zie bijlage15).  

Bovengenoemde punten zijn in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.   

De volledige bijlagen worden separaat meegestuurd. 
Hier in vindt u de oorspronkelijke documenten – waar onder die verkregen middels WOB 
verzoeken - van geselecteerde teksten. 

Voor vragen of uitleg kunt u zich wenden tot ons secretariaat 

dorpsbelangenbornerbroek@gmail.com of telefoon 06-11013490. 

 

Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek 

J.W.A.M. Bartels (voorzitter).  

 
H. Bakker (bestuurslid). 
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4. Onderbouwende teksten gehaald uit de documenten in de meegezonden bijlagen: 

Ad 1: vooropgezetheid A1/A35 tracé: 

 

- Bijlage 2: kort verslag bestuurlijk overleg Prov. Overijssel-Gemeente Borne 5-12-2019. 

-  
- Spreekt voor zich: Boerman gaf aan, dat het om 5b. uit MIRT gaat, maar dat is in 

tegenspraak met alle verdere bijlagen. 

 

- Bijlage 3: bestuurlijk memo gemeente Borne 17-12-2019 stoppen GVW en alternatief 

spooronderdoorgang en Oonksweg. Hier schrijft men het spoortracé feitelijk af, omdat 

dit hetzelfde tracé voor de helft volgt. 

 
 

- Bijlage 4: Natuur- en landschapskartering Zenderen tbv tracéstudie jan 2020 gebied 

spoortracé-gebied ontbreekt 

 
            Bijlage 5 (hier boven): Plan van aanpak 

            Vloedbeltverb. 14-1-2020 plankaart  

            tracés zonder spoortracé-gebied. 
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- Bijlage 6: Gemeenteraadsvergadering Borne 16-6-2020 transcript wethouder Velten over 

randweg. Velten geeft aan dat kans op spoortracé bij Provincie vrijwel nihil is en dat dit 

“er eigenlijk wel bij ingevoerd is” : hij suggereert hiermee dat het spoortracé in de 

planMER is ingevoerd voor de vorm, zoals SDB al wel dacht> N.a.v. zijn opmerking 

kwamen wij met ons toenmalige zienswijze bij NRD getiteld “planMER of fake-MER´.  

      
 

- Bijlage 7: video Gemeenteraad Borne 16-6-2020 uitlatingen Velten. 

 

- Bijlage 8: Provincie Overijssel 28-12-2022 reactie op WOB bezwaar - Vloedbeltverbinding   

                        kaart en 5b - geen document 30 km en aansluiting het Hag. 

-  
-  

-  
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- Bijlage 9: PlanMer ALTERNATIEVENSESSIE 17-4-2020 pag.29 Hier wel een acceptabel tracé 

spoor kort langs de Molenkamp en aansluiting het Hag(rode rondje). 
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- Bijlage 10.:  nadere Offerteaanvraag PlanMER Vloedbeltverbinding spoorkruising 

Oonksweg  mag niet in onderzoek worden betrokken + bij punt beschikbare informatie 

ontbreekt die over de GVW: twee nadelen voor spoortracé. 

-  
-  

 
 

Ad 2. 1e verkeersreductie A1/A35 geen 5% maar slechts 2% . 

-  Bijlage 11. Inpassingsplan Vloedbeltverbinding_ontwerp_1_Toelichting pag. 11  

2% reductie autowegen A1/A35 en wederom verhullende/misleidende tekst 50-90% 

afname verkeer in Zenderen, waarbij 50% geldt voor het A1/A35 tracé en 90% geldt voor 

het spoortracé. 

-  
 

Feitelijk is geen enkel onderzocht tracé een gunstig qua milieuaspecten. 

Vraag SDB: Waarom dan niet verder gezocht? 

 

- Bijlage 13: beoordeling Sweco alternatief bundeling spoor zonder deel GVW: 

SWECO bevestigt hier dat nog veel gebruik gemaakt zal worden van de  N743 door 

Zenderen, waardoor de verkeersreductie tegen zal vallen: ook in A1/A35 tracé. 

- SWECO was dus wel op de hoogte van het feit dat er door Zenderen nog veel verkeer 

zou gaan, dat geen gebruik zou maken van de Vloedbeltverbinding, maar deed er verder 

niet veel meer mee, dan het min of meer wegschrijven. 

- Vraag: waarom is er weinig tot niets met deze informatie gedaan door SWECO en 

Provincie? 
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-  
 

- Bijlage 14: CROW- richtlijnen 30 km per uur: max. 5.000-6.000 mtv/dag 
- Binnen een 30-km/h-zone kan ter indicatie wel worden aangegeven dat een intensiteit van  

5.000 / 6.000 mvt  /etmaal (met een spitsuurpercentage van 10%) acceptabel is. 

 

- Bijlage 15. pag 28 planMER verkort verkeersintensiteit + 6300 mtv in PIP 

-  
 

-  
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- Bijlage 16: lengte routes 3x Stroomesch/B. Maten/centrum naar Albergerweg + km’s 

 

-  
-  
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- Bijlage 17: foute aanname verkeersafname van 8.000 naar 6.300 en verkeersremming 

t.h.v. Twence ook remming bij Borne West in nieuw verkeersmodel 10-1-2023. 

- Dit noemt men selectief winkelen. 

 

 
 

Ad 2a: De vergelijking tussen de tracés in de planMER is unfair/ongelijkwaardig. 

a. GVW plannen met argumentatie:  het tracé en de motivering van de GVW vormen een 

groot deel van de spoorvariant en was al in een ver gevorderd stadium.  

Vraag SDB: Waarom is dit niet meegenomen in de opdrachtverstrekking? 

- Bijlage 18: bestemmingsplan GVW 2019 voorontwerp: al in vergevorderd stadium! 

- Bijlage 19: haalbaarheidsonderzoek Gemeentelijke Verbindingsweg 15-1-2014 Goudappel 

pag. 16 en 45. 
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-  

-  

-  
- Tracé zo minimaal mogelijk over de Zenderense Es kon wel in de GVW: 

- Vraag SDB: waarom is dat ook niet zo getekend in het spoortracé? 
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-  
- Bijlage 20. Railinfra MER beoordeling Verbindingsweg Borne 15 april 2019   

- GVW Mer-beoordeling railinfra 15-4-2019 pag. 21 alinea 2. Deze beoordeling geldt dus 

ook voor flink deel van het spoortracé. 

 


