
       

 

Motie: Mogelijkheden onderzoek overdracht N257 van provincie Noord-Brabant naar de 
gemeente Steenbergen. 
 
 
De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op donderdag 20 
februari 2020, 
 
 
Vaststellende dat: 

- De N257 een provinciale weg is die de verbinding vormt tussen de A4 en de 
provincies Zeeland en Zuid-Holland. 

- Er vanuit de bevolking wordt aangegeven dat er onveilige- en verbeterpunten zijn. 
- Dat er al jaren een wens is voor het aanleggen van een rotonde bij de Heen op de 

N257. 
- Deze weg druk gebruikt wordt voor doorgaand verkeer richting Zeeland en verder 

richting de Rotterdamse haven, terwijl hier vaak ook vervoer van gevaarlijke stoffen 
bij is. 

- De gemeente Steenbergen onze inwoners waaronder met name om- en 
aanwonenden onvoldoende van dienst kan zijn om de overlast en onveiligheid van 
deze weg aan te pakken. 

- De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud op diverse locaties 
onduidelijk en onlogisch zijn verdeeld.  

 
 
Overwegende dat: 

- De raad diverse zaken; zoals het realiseren van een rotonde bij De Heen of het 
verbeteren van de weg door de Heense Molen, wil aanpakken om de leefbaarheid te 
vergroten voor onze inwoners. 

- Deze weg nu gebruikt wordt als kortste route voor onder meer vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg tussen de Antwerpse en Rotterdamse havens. 

- Het door het openstellen van de A4 veel drukker is geworden op dit wegdeel. 
- De provincie heeft aangegeven pas over 5 jaar te willen gaan denken over een 

onderzoek naar verbeteringen. 
- Het daadwerkelijk aanpakken van delen van deze weg dan ergens in 2030 plaats kan 

gaan vinden. 
- Een onderbrengen van verantwoordelijk voor beheer en onderhoud bij één 

wegbeheerder eenieder duidelijkheid biedt.  
 
 
 



Constaterende dat: 
- De raad nu onvoldoende inzicht heeft in de mogelijkheden om deze weg in eigen 

beheer te krijgen. 
- De overname van de N257 de gemeente mogelijkheden zal bieden om 

verkeersproblemen en overlast voor de aanwonenden te kunnen oplossen. 
 
 
Draagt het college op: 

- Te onderzoeken of het mogelijk is de gehele N257 over Steenbergs grondgebied over 
te kunnen nemen van de provincie Noord-Brabant. 

- Te onderzoeken wat de verwachte onderhoudskosten zijn voor de komende 20 jaar. 
- Te onderzoeken of de weg overgedragen kan worden met een “bruidsschat”. 
- De raad een gedegen keus voor te leggen wat het effect is als deze weg door de 

Provincie Noord-Brabant in eigendom wordt overgedragen aan door de gemeente 
Steenbergen.  

- Indien overdracht niet mogelijk blijkt te zijn de delen van de weg die onder beheer en 
onderhoud vallen van gemeente Steenbergen over te dragen aan de Provincie 
Noord-Brabant.   
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