
AMENDEMENT RANDWEG STEENBERGEN 
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 2021, in behandeling nemende Studie 

Randweg Steenbergen-West 
 
Overwegende dat: 

• De werkgroep N257 op 8 december 2021 namens ruim 200 bewoners van de 
Burgemeester van Loonstraat, Kade, en Zeelandweg-Oost een petitie overhandigde 
aan de gemeenteraad met daarin de oproep voor een snelle tijdelijke oplossing;  

• Bovenstaande bewoners inmiddels alweer vele jaren onaanvaardbare overlast 
ervaren en snakken naar tenminste tijdelijke maatregelen; 

• De haalbaarheidsstudie omleiding landbouwverkeer Steenbergen (GVVP L.06) 
wordt doorgeschoven naar 2023; 

• De opening van de rondweg Steenbergen nog makkelijk 10 jaar op zich zou kunnen 
laten wachten; 

• De Adviesraad Verkeer en adviesbureau RHDHV in het vierde kwartaal van 2021 
hebben geconcludeerd dat de bovengenoemde verkeerssituatie op dit moment 
onaanvaardbaar is, en daarna duidelijk werd dat: 

o De uitbreiding van de Lidl tot circa 400 extra voertuigen per dag zal leiden;  
o De aanpassing van de Van Gaverenlaan de eerder Burgemeester van 

Loonstraat-mijdende verkeersdeelnemers terugbrengt naar de 
Burgemeester van Loonstraat; 

• De Adviesraad Verkeer adviseert om L.06 met voorrang te realiseren;  

• De Adviesraad Verkeer de voorkeur uitspreekt om samen met ambtenaren naar 
oplossingen te zoeken; 

 
Constaterende dat: 

• Er reeds €15.000,00 begroot stond voor L.06, en naar voren halen met een heel 
jaar €75.000,00 schijnt te kosten als L.06 puur ambtelijk wordt uitgevoerd; 

• Bij innige samenwerking met en bewezen kwaliteit van de Adviesraad Verkeer deze 
hoge kosten onwaarschijnlijk zijn; 

 
Besluit aan het raadsbesluit toe te voegen: 
 
3a.  Het college op te dragen om L.06 (haalbaarheidsstudie omleiding landbouwverkeer  

Steenbergen) al in 2022 mee te nemen in de vervolgfase van de studie naar de 
randweg Steenbergen.  

3b.  Voor het doen van deze studie de Adviesraad Verkeer in bovengenoemde taak zo 
nodig wordt bijgestaan door ambtelijke hulp en eventueel extern advies, tot een 
bedrag van €20.000,00 en deze kosten te dekken uit de reserve ruimtelijke 
ontwikkeling. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
Nadir Baali 


