
 

 

 

 

 

 *BM1603449* 

  BM1603449 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

besluit: 

 

- kennis te hebben genomen 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. 

- Kennis te hebben genomen van de resultaten van de inloopavond op 13 juli 2016. 

- Kennis te hebben genomen van de in behandeling zijnde aanvragen voor cofinanciering 

Provincie en resultaten afwachten. 

- In te stemmen met verdere uitwerking variant 2 (80km/h, behoud viaduct, met grotendeels 

overlaging van de betonverharding door asfaltverharding) Dit betreft het plangebied tussen 

de rotondes Nassaulaan en Franseweg en het verbeteren van de aansluitingen op de 

aanwezige fietspaden buiten de 2 rotondes.. 

- In te stemmen 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 € 
4.046.086,-  

- Deze kosten als volgt te dekken: 

a.  € 1.232.000,-  investeringstaat 2016-2017 (herinrichting N259 

b.  € 1.500.000,-  te beschikken over de bestemmingsreserve N259 en te storten in een 

dekkingsreserve herinrichting en groot onderhoud N259 

c.  €    389.086,-  cofinanciering Provincie fietspad  (beschikking 24-02-2016). 

d. €     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 € 3.657.000,- afschrijven in 25 jaar. 

- Voor het groot onderhoud van de N259 in te stemmen met een totale investering van € 
1.650.000,--  

- Deze kosten als volgt te dekken: 

a.  € 1.100.000,-  investeringstaat 2016-2017 (verbetering N259) te dekken uit de te 

ontvangen bijdrage van het Rijk. 

b.  €    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.  €   150.000,-  te beschikken over de bestemmingsreserve N259 en te storten in de 

dekkingsreserve herinrichting en groot onderhoud N259 

De netto investering ad € 550.000,- afschrijven in 25 jaar. 

 

Steenbergen, 24 november 2016 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


