
  

Amendement 

 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 25 maart  2021,  
 

In behandeling genomen het voorstel  “Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord” 
 
Overwegende dat: 

 
bij de vaststelling van het GVVP een amendement door de raad is aangenomen waarin de 
opdracht aan het college van burgemeester en wethouders is verstrekt om onder meer 

een adviesraad in te richten waarin vertegenwoordigers van de kernen vertegenwoordigd 
zijn, alsmede een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van aanleg van een 
rondweg in Steenbergen en een rondweg in Dinteloord. Over deze laatste dient uiterlijk in 

het eerste kwartaal van 2022 aan de raad een voorstel te worden voorgelegd;  
 
verband houdend met dit in te stellen onderzoek het wenselijk is  het besluit tot de totale 

renovatie aan de Steenbergseweg uit te stellen tot het eerste kwartaal van 2022 wanneer  
duidelijkheid bestaat over de haalbaarheid en voorbereiding voor aanleg van die rondweg 
in Dinteloord; 

 
de paralelwegen anders dan de hoofdrijbaan in een zodanig slechte staat verkeren dat 
uitstel van renovatie daarvan niet langer acceptabel is;  

 
gehoord de adviezen van het college van burgemeester en wethouders en de 
beraadslaging in de gemeenteraad 
 

besluit: 
 
het conceptbesluit als volgt te wijzigen en vast te stellen:  

 
1. Niet in te stemmen  met een van de drie in het raadsvoorstel genoemde 

scenario’s en het op de markt zetten middels een geïntegreerde contractvorm; 

2. Niet in te stemmen met het aanleggen van een nieuwe deklaag op de 
hoofdrijbaan en de bij de scenario’s twee en drie genoemde aanvullende 
maatregelen niet uit te voeren; 

3. Een def initief  besluit te nemen over de reconstructie van de Steenbergseweg 
nadat in het eerste kwartaal van 2022 duidelijkheid is verkregen en de raad een 
beluit heef t genomen over het wel of  niet aanleggen van  een rondweg in 

Dinteloord. Reconstructie vindt plaats volgens scenario 3 zoals beschreven in het 
raadsvoorstel “Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord”, waarbij de weg in de 
markt wordt gezet middels een geïntegreerde contractvorm met een van te voren 

door de raad te bepalen plafondbedrag; 
4. Ter vermindering van de overlast van snel rijdend verkeer op de hoofdrijbaan in 

afwachting van def initieve besluitvorming over de renovatie daarvan op zo kort als 

mogelijke termijn in overleg met bewoners van de Steenbergseweg  fysieke 
snelheidsremmers aan te leggen alsmede onderhoud toe te passen aan de 
oostelijke zijde van de Steenbergseweg; 

 
  



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. 
 

Steenbergen, 25 maart  2021. 
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