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Onderwerp
Voorbereiding herinrichting N259

Steenbergen; 7 oktober 2015

Aan de Raad,
De N259 is per 1 juli 2015 als gevolg van de aanleg van de A4 in eigendom en beheer overgedragen aan
de gemeente Steenbergen. Als gevolg van de aanleg van de A4 is functie en gebruik van de N259
aanzienlijk veranderd. Plannen voor de herinrichting van de weg tussen de rotondes Nassaulaan en
Franseweg staan gepland voor 2016 en 2017. Groot onderhoud aan de overige weggedeeltes tussen
Dinteloord en Halsteren is gepland in 2017. Om tijdig overeen uitvoeringsgereed plan te kunnen
beschikken is inmiddels gestart met de voorbereiding. Met deze mededeling wordt u inzicht gegeven in de
voorgenomen aanpak.
In het verleden is er al behoorlijk nagedacht over de herinrichtingmogelijkheden van de weg. De basis
voor de herinrichting van de N259 is in principe vastgelegd in het uitvoeringsprogramma verkeer en
vervoer ( U W ) vastgesteld in de raadsvergadering van 23 juni 2010. Hierin is opgenomen dat de N259
buiten de bebouwde kom in de toekomst zijn functie behoudt als gebiedsontsluitingsweg SOkm/u. Voor
het gedeelte binnen de bebouwde kom (tussen de beide rotondes ter hoogte van Steenbergen/Welberg)
gaat er dan een snelheidsregime gelden van 50 km/h. Nagegaan dient echter te worden of deze
uitgangspunten nog steeds reëel zijn. Daarnaast wordt ook de wens tot het realiseren van een fietspad
tussen de hiervoor genoemde rotondes genoemd in het U W .
Door de gemeenteraad is op 9 juli 2015 een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen in
het proces tot herinrichting mee te nemen de keuze tot het al of niet handhaven van het viaduct. Zowel
verkeerskundige als financiële afwegingen dienen hierbij gemaakt te worden. U wenst uiterlijk in het
eerste kwartaal 2016 in een interactief proces een besluit hierin te kunnen nemen.
Middels een goed voorbereidingstraject met de daarbij behorende inspraak en ophaalronde wordt
geïnventariseerd of hetgeen vastgelegd als basis in het U W nog steeds wordt ondersteund. Daarnaast
dient in een analyse vastgesteld te worden wat de voor- en nadelen van het handhaven van het viaduct
zijn. Deze analyse dient zowel verkeerskundig als financieel van opzet te zijn waarbij ook mogelijke
toekomstige ruimtelijke inpassingen een rol kunnen spelen. Ook dient getracht te worden om meer
specifieke gedetailleerde wensen voor de toekomstige herinrichting boven water te krijgen, zodat dit kan
dienen als input voor de verdere concrete uitwerking.
Samengevat zijn op dit moment de volgende aandachtsgebieden bekend:
Realiseren fietsverbinding Dinteloord- Halsteren tussen de 2 rotondes.
Maximaal toegestane snelheid tussen de 2 rotondes
Opheffen verbod landbouwverkeer.
Het toegankelijker maken van de carpoolplaats ter plaatse van de Watertorenweg.
Het uitbreiden van het fietsparkeren bij de bushaltes Nassaulaan t.b.v. de lijn 310.

Het handhaven of slopen van het viaduct met de voor- en nadelen ervan zowel verkeerskundig
als financieel.
Welke inrichtingsvarianten van de N259 zijn er mogelijk met/zonder viaduct en wat zijn de
globale kosten er van?
Een aantal aspecten zoals het aan te leggen fietspad komt in aanmerking voor cofinanciering Provincie.
Het gehele voorbereidingstraject zal er op gericht zijn dat er uiterlijk september 2016 een
uitvoeringsgereed plan ter goedkeuring kan worden ingediend. Deze datum lijkt nog ver weg maar om
tijdig klaar te zijn is inmiddels gestart met het voorbereidingstraject.
Destijds hebben we al getracht om samen met de Provincie en Rijk één verkeerskundig ontwerp op te
stellen van zowel de reconstructie van de N257 als de N259. Helaas bleek dat toen niet haalbaar.
Vervolgens is adviseur Kragten ingeschakeld voor de verkeerskundige voorbereiding en de uitwerking
van de N257 en de planvorming van de Haven. Omdat Kragten inmiddels uitgebreid bekend is met de
verkeersstromen in Steenbergen hebben wij op basis van een plan van aanpak genoemd bedrijf
ingeschakeld voor dit traject.
De aanpak voorziet er in dat in een interactief proces een variantenstudie in combinatie met een
kosteneffectiviteitanalyse wordt uitgevoerd. In projectgroepverband wordt samen met de adviseur een
proces doorlopen. Het traject ziet er als volgt uit:
Na een startoverleg komt er een quick scan van varianten inclusief kosteneffectiviteitanalyse. Dit
ter voorbereiding op een openbare informatieavond (haalsessie) waarvoor uiteraard naast de
stakeholders zoals dorpsraden, stadsraad en ZLTO ook de raad wordt uitgenodigd, (onder
voorbehoud week 47- 2015)
Vervolgens wordt de input van de inloopavond getrechterd en omgevormd tot een aantal
concrete varianten.
De resultaten worden teruggekoppeld met de stakeholders en bevolking en worden daarna in een
oordeelsvormende raadsvergadering gepresenteerd (februari 2016)
De daaruit voortkomende voorkeursvariant wordt uitgewerkt en aan het bestemmingsplan
getoetst zodat duidelijkheid is over de te nemen vervolgstappen.
Vervolgens wordt de voorkeursvariant en het benodigde investeringskrediet bij de raad in
besluitvorming gebracht.
Na raadsbesluit wordt de voorkeursvariant uitgewerkt tot definitief ontwerp en kostenraming. Dit
wordt benut voor de subsidieaanvraag GGA welke uiterlijk week 35-2016 bij de Provincie dient te
worden ingediend.
Gelijktijdig wordt het uit te voeren onderhoud inclusief het aanbrengen van de juiste belijning van
de volledige weg van Dinteloord naar Halsteren technisch voorbereid met een
uitvoeringsplanning in 2017.
De totale voorbereidingskosten tot en met raadsbesluit ad. C 21.421,- maken onderdeel uit van de
investeringsbudgetten 2016 en 2017. Het benodigde voorbereidingskrediet wordt meegenomen in de
najaarsnota.
De gehele aanpak is gericht op een uitvoeringsgereed plan op 1 september 2016 (aanvraag
cofinanciering Provincie) en op uitvoering in 2017. Als echter blijkt dat voor de uiteindelijk uit te werken
variant een bestemmingswijziging noodzakelijk is dan is er kans op vertraging vanwege de benodigde
proceduretijd. Het uitvoeringstraject schuift in dat geval door naar 2018.
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Wij vertrouwen er op dat we u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
i
burgemeester er/wethouders van Steenbergen,
de loco-secreta/is,
de loco burgemeester,

