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Duidelijke doelen Vloedbeltverbinding
helpen besluit over nieuwe weg

Borne

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor een nieuwe weg tussen Borne en Zenderen (Vloedbeltverbinding) zo
concreet mogelijk te maken wat de doelen ervan zijn. Eenduidige doelen helpen
bij een besluit over een nieuwe weg en het bepalen van het daarvoor benodigde
milieuonderzoek. De gemeente Borne heeft de Commissie om advies gevraagd
over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
De provincie Overijssel en de gemeenten Borne en Almelo willen de A1/A35 ontlasten,
het regionale wegennet robuuster maken en de leefbaarheid van Borne en Zenderen
verbeteren. In een milieueffectrapport willen zij onderzoeken of een nieuwe weg tussen
de zuidelijke randweg in Borne en de provinciale weg N743 ten noordwesten van Zenderen nuttig en noodzakelijk is en welk tracé de voorkeur heeft.
Als een nieuwe verbinding nodig blijkt, dan legt de gemeenteraad het voorkeurstracé
vast in een bestemmingsplan.
De nieuwe weg moet een aantal doelen behalen die nog niet concreet zijn gemaakt en
waarvan onduidelijk is welke het zwaarste wegen. Deze doelen bepalen ook welk milieuonderzoek nodig is. De Commissie adviseert om de doelen zo concreet, specifiek en
kwantitatief mogelijk te beschrijven. Welke verkeersstromen moeten bijvoorbeeld over
de nieuwe weg rijden? En wat wordt onder een ‘robuuster’ wegennet verstaan? Beantwoording van deze en andere vragen helpt om de doelen aan te scherpen. Zo wordt
duidelijk wanneer het project een succes is.
----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval
de gemeenteraad van Borne - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

