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De raad van de gemeente 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, 
 
besluit de eerste twee besluitpunten uit het voorgelegde raadsbesluit te wijzigen in: 
 

1. Het GVVP 2021-2030 en het meerjarig uitvoeringsprogramma Verkeer 2021-2025 vast te 
stellen in de voorgestelde vorm maar met volgende wijzigingen; 
Het college op te dragen een adviesraad op te richten. Deze adviesraad wordt ingericht 
middels een door de raad vast te stellen verordening en functioneert organisatorisch op 
de wijze als ook geldt voor de adviesraad sociaal domein. Zij adviseert gevraagd en 
ongevraagd het college over verkeerskundige onderwerpen.  Deze adviesraad richt zich 
op onderzoeken van en adviseren over: 
a. de mogelijkheden voor de aanleg van een rondweg Steenbergen-West door een 

verlenging van de Molenweg naar bedrijventerrein Reinierpolder 2 - Koperslagerij ten 
einde het doorgaande verkeer uit met name de Burgemeester Van Loonstraat te 
weren. Deze rondweg moet geschikt zijn voor landbouwverkeer, vrachtverkeer en het 
overig verkeer; 
Hierbij worden zoveel mogelijk lokale en provinciale kostendragers en de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden betrokken. 

b. de mogelijkheden van een oostelijke ontsluiting Dinteloord. Ook hier is het van belang 
om te kijken naar financiële dragers; 

c. De adviesraad adviseert daarnaast over verkeersknelpunten op andere plaatsen in de 
gemeente Steenbergen welke dringend aandacht behoeven. 

d. De door het college op te richten adviesraad telt leden uit de (zes) kernen van de 
gemeente die de belanghebbende burgers vertegenwoordigen. De adviesraad wordt 
ambtelijk ondersteund. Per te behandelen onderwerp wordt indien nodig een 
vertegenwoordiger uit de betreffende wijk of kern toegevoegd om specifiek over dat 
onderwerp te adviseren; 

2. Het college op te dragen om de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2021 een 
raadsvoorstel Rondweg Steenbergen-West aan te bieden. Hierin komen twee scenario’s 
te staan, namelijk 1) er komt een rondweg, inclusief de kosten, kansen, risico’s, en 
uitvoeringsplannen en 2) er komt geen rondweg, inclusief de onderbouwing; 

3. Het college op te dragen om de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022 een 
raadsvoorstel Rondweg Dinteloord aan te bieden volgens de bij besluitpunt 2 genoemde 
kaders; 

4. Een meldpunt voor burgers en ondernemers in te stellen voor het signaleren van 
verkeerssituaties in de gemeente Steenbergen die gevaarlijk zijn of dringend aanpassing 
behoeven en hierover jaarlijks te rapporteren in de perspectiefnota; 

5. Uitgangspunt bij de verdere onderzoeken en de vormgeving van toekomstig beleid is dat 
hiervoor de eigen ambtenaren worden ingezet. Indien nodig en pas in tweede instantie 
kan externe deskundigheid worden ingeroepen. Verder blijven steeds noodzakelijk de 
neutrale en objectieve feiten, cijfers en metingen etc. 

6. - De financiering van het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks voor het daaropvolgend 
jaar meegenomen in de perspectiefnota ter goedkeuring door de raad. 
- Per project wordt bij de perspectiefnota gemotiveerd aangeven of en zo ja voor welk 
bedrag externe inhuur benodigd is. Externe inhuur zal niet plaatsvinden in de vorm van 
uitbesteding aan een extern bureau, doch slechts als aanvulling van de eigen ambtelijke 
bezetting. 
- Ieder half jaar vindt er middels een aparte paragraaf in de jaarstukken en de 
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tussenrapportage rapportering plaats over de voortgang van de projecten en de uitputting 
van het budget. 

 
 
Draagt het college van burgemeester en wethouders op over te gaan tot uitvoering van dit 
raadsbesluit en overeenkomstig te handelen en gaat over tot de orde van de dag. 
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