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Aan de Raad, 

De voorbereiding van de herinrichting en groot onderhoud N259 kent al een lange voorgeschiedenis. 
Nadat uw raad in november 2016 groen licht heeft gegeven voor de uitwerking van de herinrichting en de 
daarvoor benodigde middelen beschikbaar heeft gesteld, zijn wij voortvarend verder gegaan met de 
uitwerking. Daarbij zijn we tegen een bodemverontreiniging aangelopen. Over die situatie zijn we in 
overleg gegaan met Rijkswaterstaat (RWS) (de voormalige eigenaar van de weg). 

Direct na het vaststellen van de verontreiniging hebben wij zowel RWS als de omgevingsdienst (OMWB) 
(namens de Provincie bevoegd gezag) geïnformeerd over de situatie. Dit is een wettelijke verplichting. In 
overleg met de OMWB en RWS zijn de benodigde aanvullende onderzoeken gedaan en is een 
deelsaneringsplan opgesteld. (We spreken van een deelsanering, omdat daar waar geen 
werkzaamheden worden uitgevoerd, ook niet gesaneerd hoeft te worden). De geconstateerde 
verontreiniging heeft geen invloed op het grondwater maar moet wel worden opgeruimd op die plaatsen 
waar we in verband met de herinrichting en aanleg fietspad aan de slag gaan. Er is inmiddels een 
beschikking afgegeven op het deelsaneringsplan en tot eind september ligt het plan ter inzage. 

Als gevolg van de extra onderzoeken en de procedure deelsanering hebben we de planning voor de 
herinrichting bij moeten stellen. We zijn op dit moment bezig om het plan aanbestedingsgereed te maken. 
Dit met als doel nog dit jaar deze aanbestedingsprocedure af te ronden. Het werk moet uiterlijk 1 
november 2018 gereed zijn. Van de Provincie hebben we namelijk tot die datum uitstel gekregen voor de 
realisatie van het fietspad en de andere werkzaamheden waar cofinanciering voor is toegezegd. Dit uitstel 
is eenmalig. De subsidie is dus veiliggesteld. 

Met RWS zijn we al geruime tijd in overleg over de bekostiging van de sanering. Dit overleg gaat uiterst 
moeizaam. We zoeken op dit moment uit wat onze juridische positie is ten aanzien van eventueel 
kostenverhaal. Zodra we hier meer zicht op hebben dan zullen we u aanvullend informeren. 

Hoogachtend, Z ļ 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, I 
de secretaris, de burgemeester, 


