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Aan de raad, 

1.Inleiding 

De herinrichting van de voormalige rijksweg N259 is onderdeel van het collegeprogramma 2014-2018. 
Aanleiding hiervoor zijn de gewijzigde verkeersstromen in Steenbergen en de aanzienlijke afname van 
verkeersintensiteiten op de N259 als gevolg van de openstelling van de A4. Na openstelling in 2014 en 
overdracht van het eigendom en beheer van het weggedeelte tussen Halsteren en Dinteloord is in 2015 
gestart met het voorbereidingstraject. 
In 2015 is door buro Kragten gestart met een verkeerskundig onderzoek waarbij met een inspraakronde 
bij de inwoners is geïnventariseerd of hetgeen vastgelegd als basis in het U W nog steeds wordt 
ondersteund. Daarnaast zijn ook meer specifieke gedetailleerde wensen voor de toekomstige 
herinrichting geïnventariseerd, ten behoeve van de verdere planvorming. 
Concreet zijn de volgende aspecten onderdeel van het onderzoek: 

» Maximaal toegestane snelheid tussen de rotondes Nassaulaan en Franseweg 
» Maximaal toegestane snelheid overig weggedeelte tussen Halsteren en Dinteloord 
» Handhaven of slopen van het viaduct. 
» Fietsverbinding Dinteloord en Halsteren tussen de 2 rotondes. 
» Opheffen verbod landbouwverkeer. 
» Toegankelijker maken van de carpoolplaats ter hoogte van de Watertorenweg. 
» Uitbreiding fietsparkeren bij de bushaltes Nassaulaan t.b.v. lijn 310. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hebben wij op 24 mei 2016 de voorkeur 
uitgesproken voor variant 2 (SOkm/h, behoud viaduct, met grotendeels overlaging van de 
betonverharding door asfaltverharding). Dit betreft het plangebied tussen de rotondes Nassaulaan en 
Franseweg. 
Daarnaast hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor het handhaven van de huidige snelheid van 80 
km/h voor het overige traject tussen Dinteloord en Halsteren. Nadat in een brengsessie richting de 
bevolking op 13 juli 2016 ook een meerderheid van onze inwoners deze keuze positief heeft bevestigd, is 
genoemde variant verder uitgewerkt als voorontwerp. 

Met deze nota wordt u besluitvorming gevraagd over het voorontwerp variant 2 met het daarbij behorende 
financieel overzicht. Daarnaast wordt u gevraagd om in te stemmen met de herinrichting en de daarvoor 
benodigde middelen beschikbaar te stellen. 

2 .Achtergrond 
De basis voor de herinrichting van de N259 is in principe vastgelegd in het uitvoeringsprogramma verkeer 
en vervoer ( U W ) . Dit programma is vastgesteld in de raadsvergadering van 23 juni 2010. De N259 
behoudt in de toekomst buiten de bebouwde kom zijn functie als gebiedsontsluitingsweg 80kmZu. Binnen 
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de bebouwde kom gaat er ter hoogte van Steenbergen/Welberg tussen beide rotondes een 
snelheidsregime gelden van 50 km/h. Hierbij is destijds wel als kanttekening geplaatst dat een definitieve 
categorisering en herinrichting nogmaals beoordeeld dient te worden na feitelijke openstelling van de A4. 
Ook de wens tot het realiseren van een fietspad tussen de hiervoor genoemde rotondes wordt genoemd 
in het U W . 
Pas na het afronden van de overname van de N259 van het Rijk per 1 juli 2015 was het concreet mogelijk 
om met de herinrichting aan de slag te gaan. De gemeente heeft 6 6,3 miljoen ontvangen voor het 
toekomstig onderhoud van de weg. Dit bedrag is destijds tijdelijk ondergebracht in een 
bestemmingsreserve t.b.v. het dagelijks en periodiek onderhoud en vervolgens voor een groot gedeelte 
toebedeeld aan de verschillende beheerplannen. Daarnaast zal het rijk in de toekomst maximaal C 1.1 
miljoen bijdragen voor het realiseren van eenmalige verbeteringsmaatregelen aan de weg. Dit houdt in 
dat de weg in een zodanige staat van onderhoud wordt gebracht dat deze voldoet aan de in de rest van 
de gemeente gehanteerde kwaliteitsnormen. Hierbij hoort ook het aanbrengen van zogenaamde 
essentiële herkenbaarheidskenmerken op de weg. Ten behoeve van dit project is het volgende 
stappenplan opgezet: 

2015 t/m juli 2016 onderzoek en besluitvorming herinrichting N259 traject tussen rotonde 
Nassaulaan en Franseweg en voorbereiding fietsverbinding. 
November 2015 aanvraag cofinanciering bij Provincie voor aanleg fietspad. 
Juli t/m november 2016 opstellen voorkeursvariant en besluitvorming college en raad. 
September 2016 aanvraag cofinanciering bij Provincie voor 3 deelprojecten. 
Dec 2016 t/m mei 2017 voorbereiding en aanbesteding herinrichting en groot onderhoud N259. 
Juni 2017- december 2017 uitvoering en financiële verantwoording aan Provincie en Rijk. 

3.Overwegingen 
Primair verwijzen we u naar de variantenstudie, rapportage Kragten d.d. 20 mei 2016, de aanvullende 
toelichting, de kostenraming en het schetsontwerp. 

3.1. Variantenstudie. 
In hoofdstuk 3 zijn in eerste instantie de varianten voor de herinrichting van de N259 beschreven waarbij 
ook nadrukkelijk is ingegaan op de mogelijkheden voor behoud of sloop van het viaduct. Het gaat hierbij 
om 3 varianten waarbij onderscheid gemaakt wordt naar snelheidsregime en status van viaduct. Het 
plangebied voor deze varianten betreft het gebied tussen de 2 rotondes aan de Nassaulaan en de 
Franseweg. 

3.2. Behoud of sloop viaduct. 
In hoofdstuk 3 is ook ten behoeve van de afweging voor het behoud of sloop van het viaduct N259-

Wipstraat een kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd. In deze analyse zijn zowel investerings- als 
levensduurkosten (beheer- en onderhoud) bekeken voor drie scenario's. Sloop van het viaduct en 
aanbrengen van een rotonde vergt circa C 3,5 miljoen aan investeringskosten. Het viaduct is echter in een 
goede staat en zorgt voor een verkeersveilige kruising met de Wipstraat. Bij behoud van het viaduct hoeft 
niet geïnvesteerd te worden maar de instandhoudingskosten over een periode van 36 jaar zijn wel iets 
hoger dan bij sloop van het viaduct en aanbrengen rotonde. In Bijlage 1 van het rapport worden de 
resultaten van deze analyse uitgebreid toegelicht. In dit onderdeel is ook aandacht besteed aan de 
potentiële ontwikkelruimte die ontstaat als het viaduct en de op- en afritten gesloopt worden. 

3.3 Resultaten f inspraakronde (haalsessie): 
De resultaten van de variantenstudie in hoofdstuk 3 zijn gedeeld met onze inwoners, de dorpsraad 
Welberg en Stadsraad tijdens een haalsessie op 17 november 2015. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan 
op de resultaten van die sessie. Met 70 personen was de opkomst geslaagd te noemen. De aanwezigen 
zijn in de gelegenheid gesteld om zowel mondeling als schriftelijk een mening te geven over het te 
hanteren snelheidsregime tussen de rotondes, het snelheidsregime van de overige wegvakken tussen 
Halsteren en Dinteloord en de positie van het viaduct. De reacties waren wisselend maar er is geen 
duidelijke voorkeur uitgesproken voor een snelheidsvariant. Wel hebben een aantal agrariërs en de ZLTO 
er voor gepleit om zo weinig mogelijk belemmeringen op te werpen voor het landbouwverkeer. Ook was 
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er geen duidelijke meerderheid voor het slopen van het viaduct. Apart overleg is gevoerd met OV-

maatschappij Arriva. Vanwege het intensieve gebruik door Arriva van de N259 is het voor Arriva 
onbespreekbaar om het snelheidsregime op de N259 terug te brengen naar 60knVh. Dit geldt voor zowel 
het wegvak richting Halsteren als hetwegvak richting Dinteloord. Voor het wegvak tussen de rotondes 
heeft Arriva een voorkeur voor 80kmm, maar is 60knVh niet onbespreekbaar, mede vanwege de beperkte 
lengte van het wegvak waar Arriva gebruik van maakt (tussen de Wipstraat en de Nassaulaan). In Bijlage 
2 van het rapport wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de haalsessie. 

3.4 Trechtering varianten. 
Gelet op de reacties en de voor- en nadelen genoemd in hoofdstuk 3 zijn zowel de variant met 60knVh als 
met SOkm/h nader uitgewerkt. Omdat ook geen specifieke voorkeur is uitgesproken voor het behoud of 
sloop van het viaduct is besloten om bij de verdere uitwerking beide opties open te houden. Uit 
verkeerskundig oogpunt wordt wel de voorkeur uitgesproken om bij 60knVh het viaduct te slopen i.v.m. 
de ruime dimensionering van het viaduct waardoor het handhaven van de maximum snelheid een 
probleem is. Hierbij blijven de volgende varianten over: 

- Variant 1: 80knVh met behoud viaduct, met zoveel mogelijk behoud van de bestaande 
betonverharding. 

- Variant 2: SOkm/h met behoud viaduct en (grotendeels) overlaging van de betonverharding door 
een asfaltverharding.. 
Variant 3: 60knVh met sloop viaduct.. 

In hoofdstuk 4 worden deze varianten uitgebreid beschreven. Ook het realiseren van de ontbrekende 
fietsverbinding maakt onderdeel uit van deze varianten. Per variant zijn SSK ramingen (Standaard 
systematiek kostenramingen) gemaakt van de totale investeringskosten met een gehanteerde 
bandbreedte. 

3.5 Voorkeursvariant 
Vervolgens is een beoordelingsmatrix opgesteld om de 3 genoemde varianten te kunnen beoordelen en 
op basis hiervan een keuze te maken. 
In de beoordelingsmatrix zijn de volgende aspecten opgenomen: 

1. Verkeersveiligheid 
2. Functie versus gebruik (intensiteit). 
3. Praktische uitvoerbaarheid (eigendomsituatie, ander problemen zoals watergangen etc.) 
4. Openbaar vervoer (reistijd) 
5. Landbouwverkeer (toegankelijkheid) 
6. Wegverkeerslawaai. 
7. Landschappelijk inpassing/uitstraling. 
8. Ontwikkelmogelijkheden 
9. Kosten (zowel qua investering als onderhoud). 

Op basis van weging van bovengenoemde aspecten gaat de voorkeur uit naar variant 2. (80knVh, behoud 
viaduct, met grotendeels overlaging van de betonverharding door asfaltverharding). In deze variant wordt 
een verbetering van de verkeersveiligheid als ook de (geluids)overlast voor de omgeving verbeterd. 
Bovendien is deze variant positief voor het agrarisch verkeer. Voor wat betreft de kosten is deze variant 
weliswaar duurder dan variant 1, maar deze heeft ook meer positieve effecten voor de omgeving 

Bovendien sluit variant 2 goed aan bij de inrichting van het overige gedeelte van de N259 (richting 
Halsteren en Dinteloord), waar het huidige snelheidsregime van SOkm/h bij voorkeur wordt behouden. Dit 
is zowel vanuit het gebruik (intensiteit) wenselijk alsmede vanuit de routing openbaar vervoer. 
In hoofdstuk 5 van het rapport wordt uitgebreid ingegaan op deze beoordeling en de 
optimalisatiemogelijkheden bij uitwerking van de voorkeursvariant. 

3.6 Fietsverbinding. 
Momenteel ontbreekt op het betreffende gedeelte van de N259 een fietsverbinding. Hierdoor moet het 
fĩetsverkeer tussen Dinteloord en Halsteren (primaire fietsroute, onder andere schoolgaande jeugd) door 
Steenbergen fietsen. Het realiseren van een nieuwe fietsverbinding langs de N259 is dan ook wenselijk 

3 



om het utilitaire fietsnetwerk in Steenbergen te completeren, de huidige omrijafstanden te voorkomen en 
daarmee het fietsgebruik verder te stimuleren. In hoofdstuk 4 van het rapport wordt nader ingegaan op de 
eisen die gesteld worden aan de fietsverbinding en de mogelijke inpassing. De inpassing kan 
plaatsvinden zonder dat grondaankopen verricht behoeven te worden. 

Voor het realiseren van de fietsverbinding hebben we met succes een aanvraag cofinanciering ingediend 
bij de Provincie. We hebben daartoe het project "ontbrekende fietsverbinding N259" opgesteld en dit heeft 
geresulteerd in een positieve beschikking van de Provincie, d.d. 24 februari 2016. 80o7o cofinanciering 
van de subsidiabele kosten is toegezegd ( 6 389.086,-). Jaarlijks dient verslag gelegd te worden van de 
voortgang van het project en uiterlijk 31 december 2017 dient het werk gereed te zijn. 

3.7 Verbreding watergang ter hoogte van de Seringenlaan. 
Als gevolg van een te verbeteren waterafvoer van Steenbergen Zuid zal de huidige watergang ter hoogte 
van de Seringenlaan verbreed dienen te worden. We zijn in een vergevorderd stadium met het 
Waterschap en planvorming zal integraal worden opgepakt bij de planvorming Zuid in 2017. Bij de 
verdere planvorming wordt voldoende ruimte gereserveerd voor het verbreden van de watergang. 

3.8 Resultaten Ź inspraakronde (brengsessie): 
Nadat wij op 31 mei j . l . onze voorkeur hebben uitgesproken voor variant 2 en het handhaven van de 
huidige snelheid van 80 km/h voor het overige traject tussen Dinteloord en Halsteren, heeft in een 
brengsessie richting de bevolking op 13 juli 2016 ook een grote meerderheid van onze inwoners deze 
keuze positief bevestigd. Vervolgens is deze variant verder uitgewerkt als voorontwerp. In het 
voorontwerp zijn tevens een aantal aanvullende opgaven verwerkt. Het gaat hierbij om de aansluitingen 
van het vrijliggend fietspad buiten de 2 rotondes, het aanleggen van een overdekte fietsenstalling bij de 
bushalte en het verbeteren van de toegankelijkheid carpoolplaats Nassaulaan. Een samenvatting van de 
inspraakresultaten is bijgevoegd. 

3.9. Van voorkeurs variant tot voorontwerp. 
Samengevat zijn bij het opstellen van de voorkeursvariant de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

De hoofdrijbaan krijgt een nieuw wegprofiel met een breedte van 7,20m. Ter hoogte van de 
Seringenlaan richting Franseweg wordt het wegprofiel verschoven om ruimte te creëren voor het 
verbreden van de aanwezige watergang en het aan te leggen fietspad. 
De volledige betonverharding wordt licht gebeukt en overlaagd met een asfaltverharding. 
De vluchtstroken worden daar waar mogelijk verwijderd en ingezaaid. 
Het kunstwerk (viaduct) blijft gehandhaafd. 
Het gehele traject tussen Dinteloord en Halsteren blijft 80kmZh. 
Agrarisch verkeer wordt toegelaten. 
Op het gehele traject is het verboden om in te halen met uitzondering van tractoren. In het 
wegvak tussen beide toeritten en de westelijke afrit geldt voor alle verkeer een inhaalverbod. 
Tussen Nassaulaan en Franseweg wordt een vrijliggend fietspad van 3.50m aangelegd. Het 
fietspad is in twee richtingen berijdbaar. 
Aan de zuidzijde van de rotonde Franseweg en aan de noordzijde van de rotonde Nassaulaan 
wordt de aansluiting met het bestaande fietspad verbeterd. 
Langs het volledige fietspad komt openbare verlichting. 
De aanwezige carpoolplaats nabij de Nassaulaan wordt rechtstreeks bereikbaar gemaakt vanaf 
de Nassaulaan. 
Bij de bushalte aan de N259 komt een overdekte fietsenstalling van voldoende capaciteit. 
Het overig traject tussen Dinteloord en Halsteren wordt integraal met deze reconstructie 
uitgevoerd. Het wegdek wordt daarbij voorzien van een nieuwe laag asfalt en voorzien van de 
juiste belijning. Gelijktijdig worden daarbij de bermen verlaagd en opnieuw ingezaaid. 
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4. Middelen 
De totale investeringskosten van de herinrichting, aanleg fietspad en bijkomende voorzieningen worden 
geraamd op C 4.012.400,- Dit zijn gemiddelde kosten meteen bandbreedte van plus of min 150Zo. De 
kosten van het groot onderhoud en verbeteren van het overig traject N259 worden geraamd op 6 
1.650.000,- Beide bedragen zijn inclusief onvoorzien en exclusief BTW. 

Financieel overzicht herinrichting N259. 
kosten dekking 
Herinrichting ( voornamelijk 
tussen rotondes). 

Herinrichting ( voornamelijk tussen 
rotondes). 

Uitwerking voorkeursvariant 2 Investeringstaat 2016-2017 C 1.232.000,-
Onttrekking vanuit 
bestemmingsreserve N259 

6 1.500.000,-

Cofinanciering Provincie fietspad 
(beschikking 24-02-2016) 

6 389.086,-

Reservering in beheerplan wegen 
2017 (in begroting 2017) 

C 875.000,-

Directie en toezicht in eigen beheer 
(in begroting 2017) 

e 50.000,-

Cofinanciering Provincie via GGA 
Aanvulling fietspad en verlichting 
(in aanvraag)*2 

pm 

Cofinanciering Provincie via GGA 
overdekt fietsparkeren (in 
aanvraag)*3 

pm 

Cofinanciering Provincie via GGA 
verbeteren carpoolplaats (in 
aanvraag)*4 

pm 

Totale investeringskosten *1 C 4.012.400,- Totale kostendekking 6 4.046.086,-

*1) Betreft gemiddelde van geraamde kosten voorontwerp met een bandbreedte van plus of min 1507o. 
*2) Aanvraag cofinanciering Provincie via GGA in behandeling. Mogelijk een maximale subsidie van 
C 170.000,-
*3) Aanvraag cofinanciering Provincie via GGA in behandeling. Mogelijk een maximale subsidie van 
C 40.654,-
*4) Aanvraag cofinanciering Provincie via GGA in behandeling. Mogelijk een maximale subsidie van 
C 75.000,-
Bovengenoemde 3 subsidieaanvragen zijn in procedure. Eventuele subsidie is in dit stadium niet als 
dekking opgenomen. Als subsidie ontvangen wordt dan zal een zelfde bedrag weer terugvloeien naar de 
bestemmingsreserve N259. 
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Financieel overzicht groot onderhoud en verbetering overig traject N259. 
kosten dekking 
Groot onderhoud traject 
Dinteloord-Halsteren inclusief 2 
rotondes. 

Groot onderhoud traject 
Dinteloord-Halsteren inclusief 2 
rotondes. 

Globale raming volledig traject 
asfalt, belijning, bermen. 

Investeringstaat 2016-2017 
Toezegging bijdrage 
Rijkswaterstaat bij overname weg. 

e 1.100.000,-

Investeringstaat 2016-2017 
Bestemmingsreserve N259 (wegen 
en groen) (eerder onttrokken) 

e 
400.000,-

Onttrekking vanuit 
bestemmingsreserve N259 
(diversen) 

e 
150.000,-

Totale onderhoudskosten C 1.650.000,- Totale kostendekking 6 1.650.000,-

In onderstaand overzicht is aangegeven wat de stand van deze bestemmingsreserve N259 is per 21 juli 
2016 (vaststelling beheerplannen openbare ruimte). 

Bestemmingsreserve herinrichting/onderhoud N259. 
Saldo 21-07-2016 6 2.222.187,-
Onttrekking tbv reconstructie en groot onderhoud 6 1.650.000,-
Saldo C 572.187,-

Het restant van de bestemmingsreserve is gereserveerd voor toekomstig groenonderhoud en onderhoud 
en vervanging van de verkeersregelinstallatie. 

5. Risico's 
Financieel: genoemd bedrag van de reconstructie betreffen gemiddelde kosten met een bandbreedte van 
plus of min 150zí). 
Omgevingsrisico's: zoals grondwaterverontreiniging, verontreiniging van de funderingsconstructie, een 
archeologische vondst, explosieven in de grond, kosten voor kabels en leidingen, geologische kwaliteit 
ondergrond etc. Daar waar deze risico's reëel zijn in te schatten is er in de kostenraming rekening mee 
gehouden. Verder zullen bij de uitwerking van het voorontwerp de kosten steeds nauwkeuriger bepaald 
kunnen worden en de risico's zullen, daar waar onderzoek mogelijk is, zoveel als mogelijk verder 
ingedamd worden. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na raadsbesluit zal de verdere uitwerking en de aanbesteding van het groot onderhoud integraal worden 
voorbereid. Het doel is dat uiterlijk 1 juni 2017 gestart wordt met de uitvoering en dat het werk uiterlijk op 
31 december 2017 is afgerond. Via de website en de gebruikelijke informatiekanalen zullen onze 
inwoners van de voortgang op de hoogte gehouden worden. 

7. Voorstel 
Kennisnemen van het rapport "Herinrichting N259 Steenbergen" d.d. 20 mei 2016, de toelichting 
op het ontwerp N259 d.d. 2 september 2016 en de kostenraming d.d. 23 september 2016. 
Kennisnemen van de resultaten van de inloopavond op 13 juli 2016. 
Kennisnemen van de in behandeling zijnde aanvragen voor cofinanciering Provincie en resultaten 
afwachten. 
Instemmen met verdere uitwerking variant 2 (SOkm/h, behoud viaduct, met grotendeels overlaging 
van de betonverharding door asfaltverharding) Dit betreft het plangebied tussen de rotondes 
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Nassaulaan en Franseweg en het verbeteren van de aansluitingen op de aanwezige fietspaden 
buiten de 2 rotondes.. 
Instemmen met het handhaven van de huidige snelheid van 80 km/h voor het overige traject 
tussen Dinteloord en Halsteren. 

- Voor de herinrichting van de N259 in te stemmen met een totale investering van 6 4.046.086,-
Deze kosten als volgt te dekken: 
a. 6 1.232.000,- investeringstaat 2016-2017 (herinrichting N259 
b. C 1.500.000,- te beschikken over de bestemmingsreserve N259 en te storten in een 
dekkingsreserve herinrichting en groot onderhoud N259 
c. 6 389.086,- cofinanciering Provincie fietspad (beschikking 24-02-2016). 
d. C 925.000,- is reeds beschikbaar in beheerplan wegen 2017 en dit bedrag te storten in de 
dekkingsreserve herinrichting en groot onderhoud N259. 
De netto investering ad 6 3.657.000,- afschrijven in 25 jaar. 
Voor het groot onderhoud van de N259 in te stemmen met een totale investering van 6 
1.650.000-
Deze kosten als volgt te dekken: 
a. 0 1.100.000,- investeringstaat 2016-2017 (verbetering N259) te dekken uit de te ontvangen 
bijdrage van het Rijk. 
b. C 400.000,- investeringstaat 2016-2017 en hiervoor te beschikken over de 
bestemmingsreserve N259 en te storten in de dekkingsreserve herinrichting en groot onderhoud 
N259. 
c. C 150.000,- te beschikken over de bestemmingsreserve N259 en te storten in de 
dekkingsreserve herinrichting en groot onderhoud N259 
De netto investering ad 6 550.000,- afschrijven in 25 jaar. 

Hoogachtend, 

i 
n Belt, MBA rs va 
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