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Commissie voor de milieueffectrapportage

Persbericht: Milieueffectrapport voor Structuurvisie Borne
Milieueffectrapport na aanvulling compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport met aanvulling voor de Structuurvisie Borne beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten goed beschrijft. Het milieueffectrapport beschreef de situatie na realisatie van
zowel de gemeentelijke verbindingsweg als de provinciale omleiding, terwijl het
goed mogelijk is dat langere tijd alleen de gemeentelijke verbindingsweg gerealiseerd is. De aanvulling op het rapport geeft nu de milieu-informatie over een gefaseerde aanleg van de twee wegen.
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
gemeenteraad van Borne - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Borne wil met een structuurvisie de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente tot 2030 vastleggen. In de structuurvisie worden locaties voor wonen en werken, spoorwegovergangen, de ecologische verbindingen, het intensiveringsgebied voor
boomkwekerijen en de voorkeurskeuze voor de wegen aan de westkant van Borne
vastgelegd.
Het eerdere milieurapport beschreef alleen de situatie dat beide wegen gerealiseerd
zijn. De aanvulling op het rapport geeft nu de milieu-informatie over een gefaseerde
aanleg van de twee wegen.
De gemeenteraad van Borne heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport en
de aanvulling daarop te toetsen.
Het advies
De aanvulling op het rapport geeft duidelijk aan wat de gevolgen zijn van de gefaseerde
aanleg. Bij de aanleg van alleen de gemeentelijke verbindingsweg rijdt er minder verkeer door de kern van Borne en waarschijnlijk meer verkeer door Zenderen. Daarbij
blijft de barrière die de provinciale weg N743 vormt tussen de kern van Borne en de
woonwijk Bornsche Maten bestaan.
Het milieueffectrapport en de aanvulling samen geven de gemeenteraad volgens de
Commissie voldoende informatie voor de besluitvorming over de Structuurvisie Borne.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2989
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73

