
 
 

Amendement 

  

De raad van Steenbergen in vergadering bijeen op 4 maart 2021,  

In behandeling genomen het voorstel vaststellen "GVVP en meerjarig uitvoeringsprogramma 

2021-2025" van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 december 2020. 

  

Constaterend: 

• Dat volgens het MUP de studie naar een mogelijke rondweg West rondom Steenbergen 

(L. 05) past na 2030 plaats gaat vinden en de studie naar een rondweg Dinteloord pas in 

2022-2023 (L.01) en voor een mogelijke rondweg Kruisland nog geen plannen zijn 

opgenomen. 

  

Overwegend:  

• Dat in januari 2018 D 66 al een voorstel heeft gedaan naar het realiseren van een 

Westelijke Rondweg Steenbergen. 

• Reeds in 2010 een onderzoek heeft plaatsgevonden naar het realiseren naar een 

rondweg Dinteloord en dat deze zelfs in het "mandje van Steenbergen zit/zat"  

  

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 

 

 1. Het Gemeentelijk verkeer-en vervoerplan (GVVP) 2021-2030 en het meerjarig 

uitvoeringsprogramma Verkeer 2021-2025 gewijzigd vast te stellen met dien verstande dat: 

• Het onderzoek naar een Westelijke rondweg rond Steenbergen (L.06) nu van start gaat en 

waarbij helderheid wordt gevraagd over de kosten van aanleg/realisatie en het tijdspad 

naar oplevering en realisatie en de raad dit onderzoek te rapporteren in juni 2021; 

• Er gelijktijdig een onderzoek plaatsvindt naar wat de kosten zijn van een 

tijdelijke  oplossing voor alleen het landbouwverkeer om te leiden via bijvoorbeeld de 

Westlandse Langeweg en de raad in juni 2021 te rapporteren over de kosten 

en opleveringstermijn; 

• Het onderzoek naar het realiseren van een Oostelijke rondweg rondom Dinteloord (L.01) 

nog voor juni 2021 plaatsvindt;  

• Onder de inwoners van Kruisland de behoefte gepeild wordt voor een rondweg en de 

conclusies uiterlijk juni 2021 aan de raad te rapporteren. 

 2. Deze werkzaamheden zoveel mogelijk te laten uitvoeren door Bureau Kragten, bijgestaan 

door mensen uit de Gemeentelijke organisatie. Geen nieuw extern bureau inhuren. 

  

Gaat over tot de orde van de dag. 
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