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Voorwoord

Dit document bestaat uit twee delen. We starten met de Mobiliteitsvisie. Daarin benoemen 
we de speerpunten van het mobiliteitsbeleid van gemeente Steenbergen. De Mobiliteitsvisie 
hebben we opgesteld aan de hand van de vier ambities van de Toekomstvisie. Het tweede deel 
van dit document beschrijft hoe de Mobiliteitsvisie tot stand is gekomen, met inbreng van de 
Steenbergse samenleving. De Mobiliteitsvisie vormt de basis voor het Gemeentelijk Verkeer 
en Vervoerplan (GVVP) en het Meerjaren-uitvoeringsprogramma. In het GVVP beschrijven 
we hoe – met welke maatregelen – we de ambities van de gemeente Steenbergen met 
het mobiliteitsbeleid kunnen helpen waar maken. In het Meerjaren-uitvoeringsprogramma 
beschrijven we concreet wat we daarvoor gaan doen, wanneer we de maatregelen gaan 
uitvoeren en welke investering daarvoor nodig is.  

Voorwoord
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De mobiliteitsvisie van Steenbergen

In de Toekomstvisie heeft de gemeente Steenbergen een duidelijke 
visie neergezet voor de toekomst van de gemeente Steenbergen. 
Hierbij kijken we naar het jaar 2040. Een visie die is geformuleerd 
samen met 900 inwoners, ondernemers en medewerkers uit 
maatschappelijke organisaties. De komende jaren willen zij gaan 
voor vier ambities:

• Kern gezond. Vijf dorpen en een stad met een hart.

• Goede start. Goede start in het onderwijs, op de    
 woningmarkt  en voor ondernemende inwoners.

• Groen kapitaal. ‘Gemaakt in de gemeente Steenbergen’  
 is hét keurmerk voor landbouwinnovaties en innovaties in  
 de biobased economie

• Buiten gewoon genieten. Nieuwe natuur en   
 prachtig landschap maken de gemeente Steenbergen  
 tot een topbestemming

Deze vier ambities vormen de basis voor de gemeentelijke 
Mobiliteitsvisie. Samen met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties hebben we de ambities vertaald 
naar speerpunten op het gebied van mobiliteit. De speerpunten 
zijn gebaseerd op de Toekomstvisie, trends en ontwikkelingen, het 
gemeentelijk en regionaal beleid. En op de vele wensen die we 
hebben verzameld tijdens de gesprekken met inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente Steenbergen. 
De Mobiliteitsvisie is het startpunt voor het Gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan 2020-2030.

De mobiliteitsvisie van Steenbergen
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De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Welberg en 
Steenbergen in 2040. Vijf dorpen en een stad, elk met een sterke 
eigen cultuur, eigen identiteit en een eigen verhaal. Inwoners 
kiezen voor gezonde kernen, klaar voor de toekomst. Kerngezond 
betekent dat in elke kern een kloppend hart is, een plek waar je 
elkaar kunt ontmoeten. De kernen maken hun eigen plannen en 
krijgen daarvoor de ruimte. Inwoners werken samen in verenigingen 
en coöperaties en hebben een online platform. 

De kernen zijn onderling goed verbonden. Nieuwe ideeën worden 
uitgewisseld: wat wordt bedacht en uitgevoerd in Nieuw-Vossemeer, 
kan misschien ook de gemeenschap versterken in Kruisland. En de 
kernen zijn onderling goed verbonden met veilige fi etspaden en 
wegen, en met frequent en betaalbaar openbaar vervoer.
Bron: Toekomstvisie Steenbergen.

Alle zes de kernen van de gemeente Steenbergen zijn en blijven in 
2040 aantrekkelijke plaatsen om te leven. Een belangrijke voorwaarde 
hiervoor is dat mensen die in de kernen wonen zich veilig voelen en 
hun leefomgeving als prettig ervaren. Een goede verkeersveiligheid 
binnen de bebouwde kom is dan een randvoorwaarde. 

Goed onderling contact tussen mensen – binnen de kernen en 
daarbuiten – zorgt ervoor dat inwoners actief blijven deelnemen 
aan de maatschappij, ook als mensen zich minder makkelijk 
kunnen verplaatsen. Een toegankelijk mobiliteitssysteem is hiervoor 
een belangrijke voorwaarde. Iedereen moet toegang hebben tot 
mobiliteit, ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperking of 
fi nanciële situatie. Dit wordt gerealiseerd met gedeelde mobiliteit, 
maar ook door goed ontworpen en onderhouden infrastructuur.

Ambitie 1: Kern gezond

De mobiliteitsvisie van Steenbergen

Hoe leven we in de toekomst samen?

In de gezonde kernen wonen mensen met een gezonde levensstijl, 
die gezond blijven door zoveel mogelijk gebruik te maken van 
actieve vervoerswijzen zoals lopen of fi etsen. De inrichting van de 
openbare ruimte moet mensen verleiden om de fi ets te pakken of 
te lopen. Een aantrekkelijk ommetje rond het dorp nodigt uit tot 
sportief of recreatief bewegen.

Met de volgende speerpunten draagt het mobiliteitsbeleid 
bij aan het realiseren van ‘Kern Gezond’:

• Een goede verkeersveiligheid zorgt voor een prettige  
 leefomgeving om te leven, werken en recreëren in de  
 stad en dorpen

• Een toegankelijk mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat   
 iedereen actief kan deelnemen aan de maatschappij

• Actieve mobiliteit – zoals lopen en fi etsen – draagt bij aan  
 een gezonde levensstijl
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Een goede start betekent dat kinderen in de gemeente Steenbergen 
kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen op alle niveaus. In het 
onderwijs leggen we de verbinding met groen kapitaal: je leert 
binnen de gemeente alles over de landbouw van de toekomst en 
de ‘biobased economy’. 

Een goede start betekent ook dat starters in de gemeente een huis 
kunnen vinden dat bij hen past. Betaalbaar, duurzaam en klaar voor 
de toekomst. Inwoners vinden doorstroom belangrijk, zodat jong en 
oud een passende woning vinden. Innovatieve nieuwbouw graag, 
maar wel bij de bestaande kernen zodat het weidse landschap 
behouden blijft. Voor de één een mooi huis met een tuin, voor 
de ander een appartement en voor de liefhebber een drijvend 
tiny house. In 2040 kan het allemaal. Ook willen ondernemende 
inwoners en ondernemers uit de gemeente de ruimte om hun 
nieuwe ideeën uit te proberen en verder te brengen. Dit werkt als 
een magneet: je komt naar de gemeente Steenbergen omdat je 
weet dat hier eerst naar kansen wordt gekeken en dat je geholpen 
wordt bij eventuele obstakels.
Bron: Toekomstvisie Steenbergen.

Om nieuwe en bestaande inwoners in de gemeente Steenbergen een 
goede start te laten maken, is een goede toegang tot de dagelijkse 
voorzieningen van groot belang. Inwoners van de omliggende kernen 
doen hun inkopen veelal in Steenbergen en Dinteloord. Omdat de 
reisafstanden vanuit de kernen ver zijn, blijft de autobereikbaarheid 
van de winkelcentra een belangrijke voorwaarde. Voor andere 
voorzieningen is met name de bereikbaarheid met de fi ets en het 
openbaar vervoer van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
basisscholen, het voortgezet onderwijs en zorgvoorzieningen.

De grotere bedrijven ontwikkelen zich tussen nu en 2040 vooral aan 
de rand van Steenbergen en tussen Dinteloord en Stampersgat. 
Deze bedrijven zijn en blijven met de auto goed bereikbaar 
voor werknemers, bezoekers en logistiek. Met name voor jonge 
medewerkers en arbeidsmigranten – die vaak geen eigen auto hebben 
– maken we de bedrijven ook goed bereikbaar met bijvoorbeeld 

Ambitie 2: Goede start

De mobiliteitsvisie van Steenbergen

Hoe bieden we in 2040 iedereen een goede start?

de fi ets en het openbaar vervoer, die allebei onderdeel kunnen 
zijn van een systeem van gedeelde mobiliteit. De woningmarkt gaat 
veranderen, deze sluit beter aan op de verschillende doelgroepen 
en biedt kansen voor innovatie. Duurzaamheid staat voorop. Dit 
vraagt ook om een bijpassend mobiliteitssysteem om bij te dragen 
aan de (kwantitatieve en kwalitatieve) groei van de gemeente. Zo 
kan de gemeente Steenbergen bijvoorbeeld ook aantrekkelijker 
worden als forensengemeente.

Inwoners van de gemeente Steenbergen maken regelmatig gebruik 
van de niet-dagelijkse voorzieningen in de omliggende steden, zoals 
Bergen op Zoom en Roosendaal, maar ook Breda en Rotterdam. We 
zorgen daarom voor een goede bereikbaarheid van deze steden 
met de best passende vervoerswijzen. Ook voor bijvoorbeeld de 
verbinding met grote OV-knooppunten. Hiervan profi teren de vele 
forensen die dagelijks pendelen tussen de gemeente Steenbergen 
en stedelijke regio’s, waarvoor ook een betrouwbaar wegennet van 
belang zal blijven.

Met de volgende speerpunten draagt het mobiliteitsbeleid 
bij aan het realiseren van een ‘Goede Start’:

• Inwoners hebben goede toegang tot hun dagelijkse  
 voorzieningen in aantrekkelijke en rendabele dorps-   
 en stadscentra

• Bedrijven zijn goed bereikbaar voor bezoekers,    
 werknemers en logistiek

• De verbindingen met Bergen op Zoom en Rotterdam 
 zijn goed voor werk en niet-dagelijkse voorzieningen

gemeente Steenbergen | Mobiliteitsvisie | 13
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De mobiliteitsvisie van Steenbergen

In de gemeente Steenbergen draait het in 2040 om groen kapitaal. 
Innovaties in de landbouw? Gemaakt in de gemeente Steenbergen. 
De nieuwste ‘biobased’ producten – bijvoorbeeld een eettafel 
van suikerbietresten? Gemaakt in de gemeente Steenbergen. De 
nieuwste kennis over zilte landbouw en andere innovaties die 
er voor zorgen dat de landbouw wereldwijd bestand is tegen 
klimaatverandering? Gemaakt in de gemeente Steenbergen.

Groen kapitaal is van oudsher belangrijk voor de lokale economie 
en de kansen liggen hier voor het oprapen. De toekomst van 
groen kapitaal maken onze ondernemers en zij zoeken steeds 
meer de verbinding met inwoners. Ondernemers gaan samen 
met kennisinstellingen, scholieren en studenten aan de slag 
met bijvoorbeeld zilte landbouw. Groen kapitaal betekent vol 
inzetten op innovatie. Dat vraagt om een plek waar verschillende 
bedrijven en kennisinstellingen samen aan innovatie werken: een 
innovatiecampus in de gemeente Steenbergen. Daar komen kennis, 
ideeën en acties samen. De verhalen van ons voedsel worden daar 
en overal binnen de gemeente verteld.
Bron: Toekomstvisie Steenbergen.

Met de ambitie ‘Groen Kapitaal’ heeft de gemeente Steenbergen 
een duidelijke keuze gemaakt om in 2040 koploper te zijn in 
de biobased en agrofoodsector. Ook de energietransitie (de 
overgang van fossiele brandstoff en naar hernieuwbare energie), 
klimaatbestendigheid en het werken aan een circulaire economie 
zijn belangrijk. Een bereikbare innovatiecampus speelt hierbij een 
rol en brengt mensen, ideeën en innovatie samen. 

De afgelopen jaren heeft de landbouwsector een grote schaalsprong 
gemaakt. Voor de infrastructuur betekent dit dat die mee moet 
groeien in gebieden waar de agrarische bedrijven de ruimte krijgen. 
Op lokaal niveau zijn er snelle en veilige verbindingen tussen de 
landbouwgebieden en de bedrijven.

Ambitie 3: Groen kapitaal

De mobiliteitsvisie van Steenbergen

Hoe ziet onze economie eruit?

Inwoners, ondernemers en de gemeente Steenbergen leveren met 
deze ambitie ook hun bijdrage aan de energietransitie. Met de 
ondertekening van de Verklaring van Steenbergen in 2016 hebben 
diverse partijen uit de gemeente zich geschaard achter de ambitie om 
in 2040 volledig energieneutraal te zijn. Het mobiliteitsbeleid draagt 
daaraan bij door volop in te zetten op duurzame vervoerswijzen 
zoals lopen en fi etsen, emissieloze voertuigen en het delen van 
vervoersmiddelen. 

De ontwikkeling van duurzame vervoerswijzen gaat hand-in-hand 
met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De 
elektrische fi ets en auto zijn inmiddels al gemeengoed, maar 
de gemeente Steenbergen kijkt verder en denkt aan de inzet 
van zelfrijdende voertuigen en mogelijk drones in de logistieke 
processen rondom de biobased economie en daarbuiten. Ook 
de infrastructuur kan innovatiever door slim in te spelen op de 
behoefte van de gebruikers. 

Met de volgende speerpunten draagt het mobiliteitsbeleid 
bij aan het realiseren van ‘Groen Kapitaal’:

• De wegen binnen de landbouwgebieden zijn goed   
 toegankelijk voor landbouwverkeer

• Duurzame mobiliteit draagt bij aan een klimaatneutraal   
 Steenbergen in 2040 : dit vraagt om een omschakeling van  
 de mobiliteit en logistiek

• Een toekomstbestendig mobiliteitssysteem met ruimte  
 voor innovatieve mobiliteitsoplossingen

gemeente Steenbergen | Mobiliteitsvisie | 15
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De mobiliteitsvisie van Steenbergen

In de prachtige omgeving kun je als inwoner en als bezoeker buiten 
gewoon genieten. Toerisme in eigen land wordt steeds populairder 
en de Brabantse Wal staat in 2040 in de top 3 van best beoordeelde 
bestemmingen. Het weidse landschap is veel toegankelijker: spelen, 
dwalen, fi etsen, wandelen en zwemmen in de natuur is op veel 
plekken mogelijk. Natuurontwikkeling gebruiken we om de gevolgen 
van klimaatverandering op te vangen. De komende decennia krijgt 
Nederland immers steeds meer te maken met de gevolgen van 
klimaatverandering: meer perioden van te veel of juist te weinig 
water en langzaam wordt de bodem zouter.

De natuur is in alle seizoenen prachtig, maar trekt vooral in de zomer 
veel toeristen en dagjesmensen van buiten. Dit willen inwoners en 
ondernemers veel meer verbinden met de vele evenementen en 
activiteiten die in de dorpen en stad plaatsvinden. De vestingstad 
Steenbergen staat mede dankzij de Stads Herauten op de kaart. Een 
bezoek aan de Brabantse Wal is niet compleet zonder het bezoeken 
van deze vestingstad. Met de Gummaruskerk, Fort Henricus en de 
bruisende haven is de stad Steenbergen een aantrekkelijke plek 
voor inwoners en bezoekers.
Bron: Toekomstvisie Steenbergen.

Inwoners en bezoekers beleven de prachtige omgeving in de 
gemeente Steenbergen het beste wandelend, fi etsend of sportief. 
Hiervoor kunnen zij gebruik maken van aantrekkelijke recreatieve 
fi ets-, wandel- of hardlooproutes. Deze routes verbinden de 
recreatieve bestemmingen met elkaar, maar zijn op zichzelf ook een 
bezoek aan de gemeente waard. De routes leiden door gebieden 
met een aantrekkelijke landschappelijke waarde, over infrastructuur 
die door de gebruiker ook als aantrekkelijk wordt beleefd. Mensen 
uit de gemeente Steenbergen doen graag een rondje Steenbergen 
over deze routes. 

Een aantrekkelijk buitengebied betekent ook dat de verkeersveiligheid 
op orde is. De verkeersveiligheid in het buitengebied is een 
aandachtspunt. Zo is er in het buitengebied een duidelijk onderscheid 
tussen landbouwgebieden en recreatieve bestemmingen. Dit blijkt 

Ambitie 4: Buiten gewoon genieten

De mobiliteitsvisie van Steenbergen

Hoe ziet het landschap eruit in 2040?

ook uit het wegennet, zowel voor de bereikbaarheid als voor de 
beleving zitten zij elkaar niet in de weg. Voor agrarische bedrijven 
met een recreatieve of educatieve functie zijn duidelijke keuzes 
gemaakt voor bereikbaarheid en veiligheid. Duidelijke keuzes zijn 
ook gemaakt voor de dorps- en stadscentra: beleven staat voorop, 
de bereikbaarheid is daarop aangepast.

Niet iedereen kan te voet of met de fi ets naar de gemeente 
Steenbergen komen. Bezoekers nemen vaak de auto of soms 
het openbaar vervoer. De bereikbaarheid per auto is van belang, 
maar moet geen overlast veroorzaken voor bewoners en andere 
bezoekers. Hetzelfde geldt voor evenementen die regelmatig in de 
gemeente plaatsvinden. De routes naar en van parkeerplaatsen bij 
de toeristische bestemmingen of het evenement worden daarom 
zorgvuldig afgewogen.

Met de volgende speerpunten draagt het mobiliteitsbeleid 
bij aan het realiseren van ‘Buiten gewoon genieten’:

• Aantrekkelijke recreatieve routenetwerken door   
 toeristisch-recreatieve gebieden

• Een goede verkeersveiligheid op de wegen in het   
 buitengebied door duidelijke keuzes voor de functies   
 en doelgroepen

• Recreatieve voorzieningen en evenementen zijn goed   
 bereikbaar met zo min mogelijk overlast voor de omgeving
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De ambities van de Toekomstvisie staan niet los van elkaar maar 
versterken elkaar en vormen een samenhangende visie op de 
toekomst van de gemeente Steenbergen. In de doorvertaling van 
de ambities naar het mobiliteitsbeleid ontstaan wel confl icterende 
belangen waarin een keuze moet worden gemaakt. Dit 
confl icterende belang komt het duidelijkst naar voren in de afweging 
tussen landbouwverkeer enerzijds en toeristisch-recreatief verkeer 
anderzijds. Beide vormen van mobiliteit vragen om een bijna 
tegengestelde inrichting van de infrastructuur en openbare ruimte.

Landbouwverkeer vraagt om brede, rechte structuren met zo 
min mogelijk obstakels. Dergelijke structuren zijn toeristisch-
recreatief echter niet aantrekkelijk. Recreatieve routes zijn juist 
gebaat bij kleinschaligheid en afwisselingen in (het perspectief op) 
het landschap. Bovendien leidt menging van landbouwverkeer 
met wandelende en fi etsende recreanten mogelijk tot gevaarlijke 
situaties en draagt dit in ieder geval niet bij aan een aangename 
beleving van het buitengebied.

Het is dus nodig om een heldere keuze te maken tussen beide 
doelgroepen als het gaat om de inrichting van de infrastructuur. 
Dat hoeft niet voor de gehele gemeente maar kan per deelgebied. 
Op de bijgaande kaart, gebaseerd op de ruimtelijke structuurvisie 
van de gemeente Steenbergen, is aangegeven in welke gebieden 
landbouwverkeer prevaleert en in welke gebieden het toeristisch-
recreatief verkeer. De kaart is een groeidocument en kan wijzigen 
als er initiatieven ontstaan. Zo is er bijvoorbeeld de wens om het 
gebied ten zuiden van Nieuw Vossemeer recreatief gezien beter te 
benutten. Ook bestaat het idee om een recreatieve fi etsverbinding 
langs de dijk ten westen van Nieuw Vossemeer te realiseren. 

Kiezen tussen groen kapitaal en Buiten gewoon genieten?

De mobiliteitsvisie van Steenbergen
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PROCES VAN DE MOBILITEITSVISIE
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1. Inleiding

In de Toekomstvisie zijn we op zoek gegaan naar antwoorden 
op belangrijke vragen. Hoe ziet gemeente Steenbergen er in de 
toekomst uit? Hoe leven we samen? Hoe zien de kernen eruit? En 
wat verandert er in het landschap? Een van de centrale vragen 
daarbij is hoe mobiliteit, infrastructuur en ruimte eruit zien in 2040. 

Door het maken van de juiste verbindingen gaan mensen elkaar 
ontmoeten, samen werken en bouwen aan een gemeenschap. 
Deze verbindingen zijn waar het om draait bij mobiliteit. Dit is het 
mobiliteitssysteem dat onder meer bestaat uit de infrastructuur en 
haar gebruikers. De infrastructuur moet goed doordacht zijn en de 
gebruiker moet hier slim mee omgaan. Vanuit deze Toekomstvisie 
ontwikkelen wij een mobiliteitsbeleid (het GVVP) dat vorm geeft aan 
het mobiliteitssysteem van de toekomst.

1. Inleiding
1.1 Aanleiding 1.2 Een integrale benadering

Het nieuwe mobiliteitsbeleid van gemeente Steenbergen reikt 
verder dan het oplossen van verkeerskundige knelpunten in de 
gemeente. Met het mobiliteitsbeleid willen we de ambities helpen 
waarmaken die gemeente Steenbergen in de Toekomstvisie heeft 
vastgesteld. Maatregelen die uit dit nieuwe beleid voortkomen 
moeten deze ambities ondersteunen, maar ook de doelstellingen 
uit de andere beleidsprogramma’s. Daarom hebben we gekozen 
voor een integrale benadering waarbij de dwarsverbanden tussen 
de beleidsprogramma’s duidelijk zichtbaar zijn: op het gebied 
van gezondheid, duurzaamheid, welzijn, toerisme en recreatie, 
economie, et cetera. Het mobiliteitsbeleid kan dankzij deze integrale 
benadering later goed benut worden voor de omgevingsvisie.

In verschillende bijeenkomsten hebben wij met partijen vanuit de 
diverse beleidsvelden, zowel ambtelijk als met externe partijen, 
nagedacht over de manier waarop het mobiliteitsbeleid kan 
bijdragen aan de ambities van de gemeente Steenbergen. 
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1. Inleiding

Een verplaatsing is zelden een doel op zich. Deze komt bijna altijd 
voort uit behoeftes, zoals een ontmoeting met familie, een werkdag 
op kantoor of een rondje fi etsen ter ontspanning. Bij het opstellen 
van de Mobiliteitsvisie zijn we daarom uitgegaan van de behoefte 
achter de vraag naar mobiliteit. Waarom is mobiliteit belangrijk voor 
gemeente Steenbergen? En welke maatschappelijke eff ecten willen 
we met het mobiliteitsbeleid bereiken? Deze waarom-vraag staat 
centraal in de Mobiliteitsvisie.

Mobiliteitsvisie
De Mobiliteitsvisie van de gemeente Steenbergen is gebaseerd 
op de vier ambities die in de Toekomstvisie zijn beschreven. In 
deze Mobiliteitsvisie kijken we wat we op het gebied van mobiliteit 
kunnen bijdragen aan het realiseren van de gemeentebrede 
ambities. Hiervoor benoemen we in de mobiliteitsvisie per ambitie 
drie speerpunten.

Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP)
De Mobiliteitsvisie maken we concreter in het GVVP. Hierin staat de 
hoe-vraag centraal. Hoe draagt mobiliteit bij aan het realiseren van 
de ambities van de gemeente Steenbergen? We vertalen hiervoor 
de speerpunten naar concrete doelstellingen en kaders voor de 
komende tien jaar: Hoe ziet het mobiliteitssysteem er over tien jaar 
uit?

Meerjarenuitvoeringsprogramma
In het Uitvoeringsprogramma geven we vervolgens antwoord op de 
wat-vraag. Wat moet gemeente Steenbergen de komende vijf jaar 
doen om de gestelde doelstellingen te behalen? Hiervoor vertalen we 
de Mobiliteitsvisie en het GVVP in een aantal concrete maatregelen 
die bijdragen aan het behalen van de mobiliteitsspeerpunten en de 
ambities van de gemeente Steenbergen.

1.3 Begin met het Waarom 1.4 Inbreng vanuit Steenbergse samenleving

Het mobiliteitsbeleid maken we sámen met de Steenbergse 
samenleving. We hebben daarom een aantal vertegenwoordigers 
van de Steenbergse samenleving gevraagd om met ons mee te 
denken en te werken aan het nieuwe mobiliteitsbeleid. Voor deze 
participatiegroep hebben we mensen uitgenodigd die: 

Dankzij een uitgebreid netwerk weten wat er speelt in   
 de hele gemeente en de kernen

 Specifi eke kennis hebben die de kwaliteit van het    
 mobiliteitsbeleid beter maken

 Een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van de   
 maatregelen uit het GVVP

In de bijlage is een lijst toegevoegd van organisaties die we hebben 
uitgenodigd om deel te nemen aan de participatiegroep. In twee 
bijeenkomsten hebben we een gezamenlijk beeld geschetst van de 
wensen en ambities van de Steenbergse samenleving en hebben we 
samen gekeken wat we met het mobiliteitsbeleid kunnen bijdragen 
aan de ambities van de Toekomstvisie. Vervolgens hebben we 
gezamenlijk de doorvertaling gemaakt naar twaalf speerpunten 
voor de Mobiliteitsvisie.

Bij het opstellen van het GVVP en het Uitvoeringspogramma zal de 
participatiegroep betrokken blijven. Daarnaast gaan we individuele 
gesprekken aan met een aantal (maatschappelijke) organisaties, 
zoals stads- en dorpsraden, ondernemersverenigingen, ZLTO, de 
recreatieve sector et cetera om zo een compleet beeld te krijgen 
van de behoeften die er spelen in de gemeente Steenbergen.

In de afgelopen jaren zijn al veel actuele onderwerpen 
binnen de gemeentelijke organisatie verzameld. Er is ook 
al veel informatie bekend vanuit eerdere trajecten, zoals 
het participatieproces van de Toekomstvisie maar ook de 
informatie die de gemeenteraad heeft opgehaald tijdens 
de rondgang en het contact wat de kerncoördinatoren 
hebben met de stads- en dorpsraden. Alle informatie 
die wij hebben verzameld en ontvangen, is verwerkt in 
een overzicht per kern. Dit samen geeft een beeld van 
de gemeente Steenbergen en wat er allemaal speelt op 
het gebied van mobiliteit. Een samenvatting van deze 
informatie is opgenomen in bijlage 3. 

25gemeente Steenbergen | Mobiliteitsvisie | 
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1. Inleiding

De Mobiliteitsvisie van gemeente Steenbergen bouwt voort op de 
Toekomstvisie en kan later benut worden voor de Omgevingsvisie. 
De invulling van de Mobiliteitsvisie heeft verder vorm gekregen met 
de inbreng van de verschillende belangenorganisaties, dorpsraden, 
de stadsraad en ondernemers. Ook een analyse van de ruimtelijke 
ontwikkelingen, trends en ontwikkelingen en maatschappelijke 
behoeftes hebben bijgedragen aan het formuleren van de 
twaalf speerpunten die bijdragen aan de vier ambities van de 
Toekomstvisie. In de volgende hoofdstukken wordt het proces 
beschreven dat heeft geleid tot de Mobiliteitsvisie (weergegeven in 
het eerste onderdeel van dit rapport ‘De Mobiliteitsvisie’).

In hoofdstuk 2 vindt u een analyse van de relevante trends en 
ontwikkelingen die de ontwikkeling van mobiliteit in de gemeente 
de komende jaren vormgeven. Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting 
weer van de ruimtelijke analyse van de gemeente Steenbergen. 
Hierin zetten we de positie van de gemeente neer in Zuidwest 
Nederland en de directe regio en maken we een analyse van de 
belangrijkste relaties binnen de gemeente. In het laatste hoofdstuk 
– hoofdstuk 4 – geven we een samenvatting weer van de werkplaats 
die wij hebben georganiseerd met de participatiegroep. De 
opgehaalde informatie uit de werkplaats en de punten die spelen 
in de gemeente Steenbergen zijn als bijlage opgenomen. 

1.5 Leeswijzer
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2. Trends en ontwikkelingen

We maken mobiliteitsbeleid niet alleen om huidige 
knelpunten op te lossen, maar ook om toekomstige 
uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom is het belangrijk 
te weten welke trends en ontwikkelingen actueel zijn en 
wat deze betekenen voor de toekomst van mobiliteit in zijn 
algemeenheid, en voor de gemeente Steenbergen in het 
bijzonder. Een aantal trends en ontwikkelingen biedt kansen; 
mede dankzij de smartphone is het gebruik van bijvoorbeeld 
deelauto’s en deelfi etsen veel eenvoudiger geworden en is 
reizen met het openbaar vervoer comfortabeler geworden. 
Echter, deze technologische ontwikkelingen brengen ook 
uitdagingen met zich mee; zo leidt het smartphonegebruik 
in het verkeer tot meer ongevallen. Het uitgangspunt van 
het mobiliteitsbeleid is dan ook om ten aanzien van trends 
en ontwikkelingen de kansen zoveel mogelijk te benutten 
en bedreigingen zoveel mogelijk tegen te gaan.

2. Trends en ontwikkelingen

Onze maatschappij is continu in verandering en ontwikkelingen 
volgen elkaar snel op. Veel van deze ontwikkelingen hebben invloed 
op onze verplaatsingspatronen. Bijvoorbeeld de trend dat werk en 
zorgtaken steeds evenwichtiger verdeeld worden tussen mannen 
en vrouwen. Dit leidt ertoe dat verplaatsingspatronen complexer 
zijn geworden. Waar vroeger de kostwinner heen en weer ging 
tussen de woning en werklocatie, zien we tegenwoordig dat er 
steeds meer tussenstops gemaakt worden, bijvoorbeeld bij school 
of kinderopvang, of bijvoorbeeld bij ouders om mantelzorg te 
verrichten. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om op 
afstand te werken en deel te nemen aan vergaderingen (bijvoorbeeld 
conference calls of skypen). Steeds meer kantoormedewerkers 
voeren hun werkzaamheden dan ook een gedeelte van de week 
vanuit huis uit. Veel verplaatsingen hoeven daardoor helemaal niet 
meer gemaakt te worden. Een andere invloedrijke ontwikkeling is 
de omvang van onze huishoudens. Steenbergen heeft een hoog 
positief buitenlands migratiesaldo. Deze groep bestaat voornamelijk 
uit studenten, buitenlandse werknemers en expats. Deze groei zorgt 
voor extra druk op de woningmarkt. De woningbouwproductie blijft 
echter achter. Het gevolg hiervan is dat de huishoudens groter 
zijn geworden in de afgelopen drie jaar. Vanwege de krapte op de 
woningmarkt blijven bijvoorbeeld jongeren langer thuis wonen. 

De onderliggende trends brengen ook nieuwe uitdagingen met 
zich mee op het gebied van mobiliteit. Ouderen die langer thuis 
wonen, moeten langer zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan 
de maatschappij. Dat betekent dat zij toegang moeten blijven 
houden tot ons mobiliteitssysteem, ook wanneer zij geen auto of 
fi ets meer kunnen besturen of moeilijk kunnen lopen. Dit heeft 
bijvoorbeeld consequenties voor ons collectief vervoerssysteem en 
voor de begaanbaarheid van trottoirs. 

Andere trends beïnvloeden de manier waaróp we 
ons verplaatsen. Zo is er een groeiend bewustzijn 
dat een gezonde en duurzame levensstijl belangrijk 
is. Bij een bepaalde groep mensen leidt dit tot andere 
vervoerskeuzen: bijvoorbeeld vaker op de fi ets, met het 
openbaar vervoer of het gebruik van een elektrische auto. 
Mensen zijn ook steeds minder gehecht aan bezit en 
daardoor meer bereid om te delen. Op het gebied van 
mobiliteit zien we de afgelopen jaren dan ook een enorme 
toename in het gebruik van deelauto’s en deelfi etsen. Ook 
de toenemende populariteit van privé lease van auto’s en 
de leasefi ets past in deze trend.

In de regio Steenbergen sluit de aard van de 
arbeidskrachten niet altijd goed aan bij het soort werk 
dat de inwoners willen en kunnen doen. Dit gaat met 
name op voor de agrarische sector. Daarom vestigen zich 
in de regio Steenbergen relatief veel arbeidsmigranten, 
voornamelijk uit Oost-Europa. In sommige gevallen gaat 
het om seizoenarbeiders die enkele maanden blijven, maar 
vaak ook om mensen die zich (semi-)permanent vestigen 
in de gemeente. Met name de tijdelijke arbeidsmigranten 
vragen om een specifi eke benadering als het gaat om 
huisvesting en mobiliteitsbehoeften

2.1 Maatschappelijke trends
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Afbeelding 4 Marktaandeel verkoop 
elektrische auto’s 2018-2019
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland

+8,3%

+0,3%

jan-dec 2018 t.o.v jan-dec 2019

0,8%

5,4%

1,1%

13,7%
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Landbouwverkeer 
Een ontwikkeling die extra belangrijk is voor een landelijke 
gemeente als Steenbergen is de ontwikkeling binnen de agrarische 
sector. Op het gebied van landbouwverkeer zien we al jaren een 
toename in omvang van voertuigen. Ook leidt de verandering in de 
agrarische logistiek ertoe dat er steeds meer transportbewegingen 
van en naar agrarische bedrijven gaan. Het is de vraag of de oude 
landbouwweggetjes hier nog wel allemaal geschikt voor zijn, zeker 
in combinatie met het groeiende toeristisch-recreatieve gebruik 
van het buitengebied. Onderzoek is nodig naar een structurele 
oplossing die fi nancieel haalbaar is. Met de ambitie van de gemeente 
om koploper te zijn in de duurzame agrofood- en biobased sector 
(bron: Toekomstvisie) blijft dit een aandachtspunt.

Openbaar vervoer
Net als de ontwikkelingen binnen de agrarische sector, is de 
ontwikkeling op het gebied van openbaar vervoer ook erg belangrijk 
voor een landelijke gemeente als Steenbergen. Op het gebied van 
openbaar vervoer zien we een trend dat steeds meer focus wordt 
gelegd op snelle verbindingen voor grote vervoersstromen. Om 
te voorkomen dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid van 
kleine kernen wordt maatwerkvervoer voor het landelijk gebied 
steeds belangrijker. Hetzelfde geldt voor mensen met een fysieke 
beperking voor wie de toegankelijkheid van het mobiliteitssysteem 
van essentieel belang is. Mensen hebben steeds meer behoefte 
aan makkelijke en snelle verbindingen. Mobiliteitshubs spelen in op 
deze behoefte.

2. Trends en ontwikkelingen

Verkeersveiligheid
Op het gebied van verkeersveiligheid zien we na een 
jarenlange landelijke daling van het aantal ernstige 
ongevallen helaas sinds enkele jaren weer een toename. 
Deze landelijke trend zien we ook in de gemeente 
Steenbergen terug. In de gemeente Steenbergen vindt 
iets meer dan de helft van de letselongevallen plaats in 
het buitengebied. De A4 is hierbij buiten beschouwing 
gelaten. Opvallend is dat alle ongevallen met dodelijke 
afl oop buiten de bebouwde kom hebben plaatsgevonden. 
Het gaat om vijf dodelijke ongevallen in de periode tussen 
1 januari 2014 en 31 december 2018. Twee van deze 
dodelijke ongevallen hebben op de A4 plaatsgevonden. 
De meeste slachtoff ers vallen in de leeftijdsgroep tussen 
25 en 40 jaar, alle dodelijke slachtoff ers zijn zelfs ouder 
dan 45 jaar. In absolute zin vallen de meeste slachtoff ers 
onder automobilisten, maar onder de kwetsbare 
verkeersdeelnemers (voetganger, fi ets en bromfi ets) 
hebben circa 45% (21 personen) van de ongevallen letsel 
tot gevolg.

Er zijn landelijk twee belangrijke oorzaken aan te wijzen 
voor de toename van het aantal ernstig ongevallen in 
het verkeer. In de eerste plaats zorgt afl eiding in het 
verkeer – o.a. door het gebruik van smartphones – voor 
meer ongevallen. In de tweede plaats zorgt de opkomst 
van de e-bike ervoor dat ouderen veel vaker fi etsen, 
waarbij de combinatie van hogere snelheden, een lagere 
reactiesnelheid en een grotere kwetsbaarheid zorgt voor 
relatief veel ongevallen met (ernstig) letsel. In de gemeente 
Steenbergen zijn twee geregistreerde ongevallen geweest 
met de e-bike. Beide ongevallen hadden letsel tot gevolg. 

Elektrische en autonome voertuigen
Elektrische vervoerswijzen zijn enorm in opkomst, auto’s nemen 
steeds meer taken over van de bestuurder en allerlei apps 
maken het eenvoudiger om je reis te plannen en onderweg bij te 
stellen. Deze ontwikkelingen zetten zich de komende jaren door. 
De verwachting is dat binnen afzienbare tijd een elektrische auto 
betaalbaarder is dan een auto die op fossiele brandstof rijdt. De 
groei van elektrisch vervoer vraagt om een laadinfrastructuur voor 
elektrische voertuigen. Dit betekent iets voor de inrichting van de 
openbare ruimte. Ook de ontwikkeling van waterstofauto’s gaat 
razendsnel. De meningen over de zelfrijdende auto lopen sterk 
uiteen, maar veel experts zijn het erover eens dat binnen tien 
jaar zelfrijdende auto’s in een gecontroleerde omgeving – zoals de 
snelweg – volledig zelfstandig kunnen rijden.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de 
elektrische fi ets, oftewel de e-bike, en de speed pedelec. Deze 
vervoermiddelen zorgen ervoor dat mensen ook voor langere 
afstanden gebruik kunnen maken van de fi ets. Ook zorgt het ervoor 
dat een grotere groep mensen bereid is – en fysiek in staat is – om 
de fi ets te gebruiken. Dit heeft gunstige eff ecten op het gebied van 
duurzaamheid en gezondheid, maar zorgt er ook voor dat ouderen 
langer mobiel blijven en sociale contacten makkelijker kunnen 
onderhouden. Met een toenemende vergrijzing van de bevolking 
in de gemeente Steenbergen tot 2040 (bron: Toekomstvisie) is dit 
een positieve ontwikkeling. Helaas zien we met de toename van de 
e-bike ook een toename in het aantal ernstige ongevallen onder 
fi etsers. Deels wordt dit verklaard door een groei in het fi etsgebruik, 
maar dit komt ook doordat de snelheden hoger liggen en oudere 
mensen kwetsbaarder zijn.

2.2 Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit

31gemeente Steenbergen | Mobiliteitsvisie | 
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2. Trends en ontwikkelingen

In de gemeente Steenbergen is voor de komende jaren een aantal 
ontwikkelingen voorzien die van invloed zijn op het mobiliteitsbeleid. 
Het gaat dan om ruimtelijke ontwikkelingen, nieuw beleid en 
regionale ontwikkelingen binnen het mobiliteitsdomein.

Gemeentelijk beleid wonen
Het uitgangspunt voor nieuwe woningbouw is dat deze in eerste 
instantie binnenstedelijk wordt gezocht en pas wanneer hier geen 
ruimte voor is, zal woningbouwuitbreiding aansluitend aan de 
verschillende kernen plaatsvinden. Er wordt naar de toekomst toe 
rekening gehouden met een lichte groei van de woningbehoefte. 
Voor de huisvesting van arbeidsmigranten is  beleid vastgesteld 
waarbij het uitgangspunt is dat huisvesting van arbeidsmigranten 
die hier voor korte duur verblijven niet plaats zal vinden in reguliere 
woningen maar in pensions of bij het bedrijf.

Gemeentelijk beleid economie
De agrofoodindustrie, inclusief de glastuinbouwsector, is een 
belangrijke sector voor de gemeente. Voorlopig kunnen bedrijven 
zich nog vestigen op het Agro Foodcluster Nieuw Prinsenland. 
Mogelijk komt er naar de toekomst toe nog een uitbreidingsvraag 
ter sprake. Dit is nu lastig in te schatten. De reguliere akkerbouw die 
van oudsher al aanwezig is in dit gebied zal ook naar de toekomst 
toe vooral in het zeekleigebied een belangrijke rol blijven spelen. 
Toerisme wordt een steeds belangrijkere economische drager in 
de gemeente.

Gemeentelijke visie op de toekomst en energie & ruimte
De gemeente Steenbergen heeft in 2019 een Toekomstvisie 
vastgesteld. Bij de uitwerking van de ambities in deze Toekomstvisie 
sluit men naadloos aan bij enkele landelijke trends en ontwikkelingen 
op het gebied van mobiliteit:

- Het belang van een ander collectief vervoersysteem   
 en gebruik van deelmobiliteit neemt een steeds 
 belangrijkere plaats in de samenleving in, mede vanwege   
 verdere vergrijzing.

- Er komen recreatieve routes om te fi etsen, lopen of   
 varen om de mooiste stukjes van de gemeente    
 Steenbergen te laten zien en meer te leren over het    
 verleden, heden en toekomst van de agrarische sector.

In de Visie Energie en Ruimte, die begin 2020 wordt behandeld 
door de gemeenteraad, is ingegaan op de ambities van de 
gemeente Steenbergen voor de ruimtelijke opgave voor opwekking 
van zonne- en windenergie. In de visie zijn onder andere locaties 
opgenomen waar de realisatie van windturbines en/of zonnevelden 
wel en niet gewenst en hoe de gemeente burgers en bedrijven 
wil helpen bij het verduurzamen van bijvoorbeeld woningen 
en bedrijfsgebouwen. Met deze visie wordt een deel van de 
gemeentelijke duurzaamheidsopgave ingevuld, en mag dit gezien 
worden als een eerste uitwerking van de ‘Verklaring van Steenbergen, 
samen werken aan een energieneutraal Steenbergen 2040’. Ook 
vanuit mobiliteit willen we bijdragen aan een verduurzaming 
van ons woon- en leefklimaat. Het bevorderen van bijvoorbeeld 
fi ets- en OV-gebruik draagt hieraan bij, maar ook bijvoorbeeld het 
uitbreiden van de (openbare) laadinfrastructuur voor elektrische 
auto’s en e-bikes. 

Regionale ontwikkelingen in het mobiliteitsdomein 
Op het gebied van verkeer en mobiliteit trekt de gemeente 
Steenbergen samen op met de gemeenten in West-
Brabant. Vanuit deze samenwerking maken we ons sterk 
voor het realiseren van de provincie-brede ambitie ‘Brabant 
gaat voor NUL verkeersdoden’. Samen met onze regionale 
partners zetten we in op een risico-gestuurde aanpak zoals 
omschreven in het Brabants VerkeersVeiligheidsPlan. 

Ook de nieuwe concessie voor Gedeelde Mobiliteit, die in 
2022 de huidige concessie voor Openbaar Vervoer gaat 
vervangen is een belangrijk regionaal thema. In de nieuwe 
concessie ligt de nadruk minder op het rijden van een 
vaste dienstregeling op vaste routes, en meer op vervoer 
op maat. De provincie maakt onderscheid tussen Bravo 
Direct, Bravo Flex en Bravo Samen. Bravo Direct omvat 
de reguliere buslijnen die zich met name zullen richten 
op de grote stromen reizigers en gaat uit van snelle – 
directe – verbindingen. Bravo Flex valt wel nog onder de 
verantwoordelijkheid van de provincie maar het betreft 
geen reguliere buslijnen. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
de lijnbussen met een variabele dienstregeling (o.a. 
scholierenlijnen) en deeltaxi’s. De regio onderzoekt de 
mogelijkheid om OV deeltaxi’s samen te voegen met het 
WMO-vervoer. Bravo Samen zal waarschijnlijk deels buiten 
de nieuwe concessie blijven en is afhankelijk van particuliere 
initiatieven: commercieel of vanuit vrijwilligers. Hieronder 
vallen straks de buurtbussen, deelauto-initiatieven, etc. 
Centraal in de nieuwe opzet van het openbaar vervoer 
staan de Mobiliteitshubs. Dit zijn locaties waar verschillende 
vervoersmiddelen samenkomen en waar je gemakkelijk 
kunt overstappen naar een ander vervoersmiddel. Voor 
de inwoners van de gemeente Steenbergen fungeren 
deze punten als de belangrijkste opstappunten voor de 
lijndienst naar Bergen op Zoom en Rotterdam.

2.3 Ontwikkelingen in Steenbergen
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3. Ruimtelijke analyse

De gemeente Steenbergen heeft sterke relaties met de 
omgeving, zowel regionaal als (inter-)nationaal. Deze relaties 
zijn belangrijk voor het mobiliteitsbeleid. We hebben daarom 
een ruimtelijke analyse uitgevoerd van de relaties die de 
gemeente Steenbergen heeft op het gebied van onderwijs, 
recreatie, arbeidsmarkt, logistiek etc. Daarbij hebben we 
onderscheid gemaakt in verschillende abstractieniveaus 
omdat de relaties per niveau kunnen verschillen.
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De gemeente Steenbergen bestaat uit de stad Steenbergen met vijf 
dorpen eromheen. Dit betekent niet dat alle dorpen op Steenbergen 
gericht zijn. Dinteloord is redelijk zelfvoorzienend en Kruisland 
heeft een sterke oriëntatie op Roosendaal. De voorzieningen in het 
centrum van Steenbergen bedienen ook een deel van de inwoners 
van buurgemeente Tholen in Zeeland.

Nieuw Vossemeer, Dinteloord, Kruisland en Steenbergen hebben 
ieder één of meer basisscholen. Alleen kinderen uit De Heen moeten 
uitwijken naar een andere kern, meestal Steenbergen. Middelbaar 
onderwijs is alleen in Steenbergen aanwezig. Al maken ook veel 
kinderen gebruik van middelbaar onderwijs in Bergen op Zoom. 

Het gebied in het noordwesten van de gemeente Steenbergen 
heeft een hoge natuurwaarde (Natura 2000) met een belangrijke 
recreatieve aantrekkingskracht. Het gaat dan met name om het 
gebied langs het Volkerak en rond de Steenbergsche Vliet.

3.1 Steenbergen lokaal
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3. Ruimtelijke analyse

De gemeente Steenbergen heeft een centrale positie tussen de 
havensteden Rotterdam en Antwerpen. Met de komst van de A4 is 
de gemeente Steenbergen nog nadrukkelijker in de vervoerscorridor 
tussen beide steden komen te liggen. Ook qua openbaar vervoer 
bestaat er een sterke Noord – Zuid relatie. De (snel-)bussen geven 
de kernen Steenbergen en Dinteloord een direct verbinding met 
de steden Bergen op Zoom (22 min.) en Rotterdam (47 min.) 
Deze buslijn is een van de sterkste verbindingen met frequente 
reizigers in West-Brabant. In het GVVP onderzoeken we of we deze 
busverbinding verder kunnen versterken. (bron: De toekomst van 
gedeelde mobiliteit in West-Brabant, Buas, oktober 2019)

We zien een demografi sche verschuiving van gezinnen die uit 
de gemeente Steenbergen vertrekken richting Bergen op Zoom. 
Daarvoor in de plaats vestigen zich nieuwe gezinnen in onze 
gemeente vanuit de regio Rotterdam. Dit versterkt de relatie die de 
gemeente Steenbergen heeft met beide steden. Dit uit zich onder 
andere in een sterke forensenstroom richting Rotterdam.

Aantal reizigers met motorvoertuigen voor een werkdag van en 
naar Steenbergen per bestemming

(bron: De toekomst van gedeelde mobiliteit in West-Brabant, Buas, oktober 2019)

3.2 Gemeente Steenbergen in de regio

Relatie 
Steenbergen met:

Aantal verplaatsingen met een 
motorvoertuig:

Bergen op Zoom 7.500

Roosendaal 4.300

Rotterdam 2.000

Moerdijk 2.900

Tholen 4.000
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Wat kan mobiliteit bijdragen aan de Toekomstvisie?
Tijdens de werkplaats hebben we samen met de 
participatiegroep gekeken hoe mobiliteit een bijdrage 
kan leveren aan het realiseren van de ambities uit de 
Toekomstvisie. Het resultaat hiervan is als bijlage toegevoegd 
aan deze Mobiliteitsvisie 

4. Maatschappelijke behoefte

De behoefte van de Steenbergse gemeenschap staat centraal 
bij het opstellen van deze Mobiliteitsvisie. Wat speelt er in 
de kernen, welke ambities zijn er, welke knelpunten ervaren 
zij en welke wensen hebben zij? Hoe kunnen wij met het 
mobiliteitsbeleid deze wensen, ambities en knelpunten 
oppakken? In dit hoofdstuk geven we weer hoe we de 
maatschappelijke behoefte in beeld hebben gebracht. 

4. Maatschappelijke behoefte

De behoefte van de Steenbergse gemeenschap hebben wij onder 
andere in beeld gebracht in een gesprek met de participatiegroep. 
In oktober 2019 hebben we een eerste bijeenkomst gehad met 
de participatiegroep. Tijdens deze werkplaats zijn we in gesprek 
gegaan over wat de gemeente Steenbergen uniek maakt en op 
welke manier het mobiliteitsbeleid kan bijdragen aan de ambities 
van de Toekomstvisie. 

Wat maakt Steenbergen uniek?
De gemeente Steenbergen heeft een unieke ligging. Het is de 
poort tot Zeeland, ligt centraal tussen Antwerpen en Rotterdam 
en is goed bereikbaar met de auto. Dit maakt dat de auto voor de 
gemeente Steenbergen een aantrekkelijk vervoermiddel is, hetgeen 
wordt versterkt door het gratis parkeren in de hele gemeente. 
De gemeente Steenbergen is ook via het water goed bereikbaar. 
Het water speelt van oudsher een belangrijke rol in de gemeente. 
Eeuwen geleden reikte het zoute zeewater tot aan Steenbergen. 
Het aquaduct ‘Steenbergen aan Zee’ kenmerkt de relatie met de 
zee. Bijzonder aan de gemeente Steenbergen is ook de ruimte 
die wij te bieden hebben. Er is een prachtig buitengebied waar 
bezoekers en inwoners graag recreëren. 

De gemeente Steenbergen is uniek in haar industrie. Wij hebben 
een bloeiende suikerindustrie en zijn het technologisch centrum 
voor de Agrofood Business. Zo zijn er 215 Agrobedrijven in de 
gemeente en die samen voor bijna 20% van de werkgelegenheid 
zorgen. Er zijn ook veel arbeidsmigranten vergeleken met andere 
gemeenten in Nederland. Net als veel andere plekken in Nederland, 
heeft ook de gemeente Steenbergen te maken met vergrijzing. 
Hierdoor verhuizen steeds meer ouderen binnen de gemeente 
naar de kern Steenbergen. 

4.1 Werkplaats
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Bijlage 1: Lijst deelnemers participatiegroep
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Grote werkgevers Retail

Bewoners

Recreatie

Land- en tuinbouw

Suikerunie Winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord

Dorpsraad Nieuw-Vossemeer

Jachthaven de Schapenput

Jumbo Development Retail platform Steenbergen (RPS)

Dorpsraad Welberg

Jachthaven Steenbergen

Koninklijke horeca Steenbergen Ondernemersplatform Steenbergen

Stadsraad Steenbergen

ReCron

JMT Dinteloord Centrummanager stadshart Steenbergen

Dorpsraad Dinteloord

VVV Brabantse Wal

Werkgroep Hart voor de Stad - Verkeer

Van Oers United

Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord

Akkermans

Leefbaarheid de Heen Coöperatie glastuinbouw Nieuw Prinsenland

Cosun Innovative Center

Dorpsraad Kruisland

Thuis! Dinteloord

Stichting Tante Louise Vereniging Glastuinbouw Steenbergen

Ouderenbond

De Kaai Steenbergen

Werkgroep Heense Molen ZLTO

Stadlander

Diverse burgers Cumula

Overzicht van organisaties die genodigd zijn om deel te nemen aan de werkplaatsen.
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Bijlage2 : Vertaling toekomstvisie
Van toekomstvisie naar mobiliteitsvisie

Ambitie 1: Kern gezond
Voor een gezonde kern is een fi jne leefomgeving belangrijk 
waarin je prettig kunt wonen. Randvoorwaarden voor een 
fi jne leefomgeving is dat je je veilig voelt, zowel in het 
verkeer als in de leefomgeving. 

Een gezonde kern gaat ook over het contact tussen de 
inwoners. De gemeente Steenbergen bestaat uit een aantal 
hechte kernen. Om dit in stand te houden, moeten zij elkaar 
wel kunnen bereiken. Dit betekent dat er toegankelijke 
trottoirs en fi etspaden moeten zijn. Hiermee stimuleren 
we de zelfredzaamheid van de inwoners. Ook openbaar 
vervoer speelt hierin een rol. Deze moet toegankelijk zijn 
voor iedereen ongeacht leeftijd, lichamelijk of geestelijke 
beperkingen of de fi nanciële situatie. Ten opzichte van 
de huidige situatie moet de kwaliteit van het openbaar 
vervoer verbeterd worden. 

Het stimuleren van actieve mobiliteit draagt bij aan een 
gezonde levensstijl en dus ook aan gezonde kernen. Dit 
kunnen we bereiken door het fi etsen en lopen in de 
kernen aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door een 
ommetje in de kern.

Samenvattend kan mobiliteit op de volgende punten 
een bijdrage leveren aan de ambitie Kern gezond:

- Een verkeersveilige leefomgeving
- Toegankelijke trottoirs en fi etspaden
- Toegankelijk openbaar vervoer
- Fietsen en lopen in de kernen stimuleren
- Een ommetje in de kernen

Ambitie 1: Kern gezond
Voor een gezonde kern is een fi jne leefomgeving belangrijk 
waarin je prettig kunt wonen. Randvoorwaarden voor een 
fi jne leefomgeving is dat je je veilig voelt, zowel in het 
verkeer als in de leefomgeving. 

Samen met de participatiegroep hebben we tijdens de eerste 
werkplaats gekeken hoe mobiliteit een bijdrage kan leveren 
aan de realisatie van de ambities uit de Toekomstvisie. Het 
resultaat is in deze bijlage per ambitie verwoord.

Ambitie 2:  Goede start
Een Goede start betekent dat starters in de gemeente een huis 
kunnen vinden dat bij hen past. Goede toegankelijkheid van 
dagelijkse voorzieningen is hierbij belangrijk. Goede bereikbaarheid 
tussen de kernen zorgt ervoor dat je de dagelijkse voorzieningen, 
die niet in je eigen kern te vinden zijn maar wel in andere kernen, 
kunt bezoeken. De gemeente Steenbergen kent een groot aantal 
arbeidsmigranten. Zowel voor arbeidsmigranten als nieuwe 
inwoners is het belangrijk dat zij makkelijk gebruik kunnen maken 
van de bestaande infrastructuur. Hier kunnen we al op voorsorteren 
door strategisch logische vestigingsplekken te kiezen en ze te 
helpen bij het gebruik van ons mobiliteitssysteem. 

De jongeren in de gemeente Steenbergen voelen zich sterk 
verbonden met de omgeving waar zij opgroeien. De verbondenheid 
willen we behouden zodra ze naar de middelbare school gaan 
en later gaan studeren. Een goede verbinding met VO scholen is 
hiervoor van belang.Een Goede start betekent ook dat bedrijven in 
de gemeente goed bereikbaar zijn. Dit bereiken we door bestaande 
bedrijven bereikbaar te maken en te houden en door nieuwe 
bedrijven op logische plekken in de gemeente te vestigen. Dus op 
plekken die al goed bereikbaar zijn. Hiervoor is goede afstemming 
nodig tussen de domeinen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. 

Samenvattend kan mobiliteit op de volgende punten een 
bijdrage leveren aan de ambitie  Goede start:

- Bereikbaarheid voorzieningen in eigen kern en andere   
 kernen
- Goede verbinding naar VO scholen met het openbaar vervoer
- Bereikbare vestigingsplek voor arbeidsmigranten en andere  
 nieuwkomers
- Arbeidsmigranten en andere nieuwkomers helpen bij het   
 gebruik van ons mobiliteitssysteem
- Goede bereikbaarheid bedrijven
- Nieuwe ontwikkellocaties op bereikbare plekken realiseren
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Ambitie 3: Groen Kapitaal
De gemeente Steenbergen is een landbouwgemeente en nu 
al het technologisch centrum voor de Agrofood Business. In de 
toekomst willen we deze positie versterken. Het feit dat we een 
landbouwgemeente zijn, betekent ook dat er veel landbouwverkeer 
is. Landbouw- en vrachtverkeer kan in combinatie met andere 
verkeersstromen onveilige situaties opleveren. Daarom moet er een 
duidelijke keuze worden gemaakt over de plek die het landbouw- 
en vrachtverkeer heeft in het mobiliteitsnetwerk. Door locaties 
toe te wijzen voor schaalvergroting van de landbouwbedrijven, 
concentreer je al het bijhorende verkeer. 

De ambitie Groen Kapitaal gaat ook over innovatie en duurzaamheid. 
Ook op het gebied van mobiliteit valt hier veel winst te behalen, 
bijvoorbeeld door meer duurzaam vervoer in de gemeente. We 
kunnen ook veel bereiken door samen met bedrijven te werken en 
bijvoorbeeld een pendel tussen woonlocaties en bedrijvenlocaties te 
realiseren. Hiermee verminderen we het aantal verkeersbewegingen. 
Binnen deze ambitie is er ruimte voor innovatieve ideeën in de 
Agrofoodsector. Op het gebied van mobiliteit ondersteunen wij dit 
door te zoeken naar innovatieve mobiliteitsoplossingen bijvoorbeeld 
in de logistiek van de Agrofoodsector. Hiermee werken we samen 
aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.

Samenvattend kan mobiliteit op de volgende punten een 
bijdrage leveren aan de ambitie Groen Kapitaal:

- Keuzes maken voor mobiliteit in relatie tot de druk vanuit   
 landbouw- en vrachtverkeer
- Toewijzen van locaties voor schaalvergroting om zo de   
 verkeersstromen meer te centreren
- Zuiniger vervoer in de gemeente
- Samen werken met bedrijven bijvoorbeeld door het    
 realiseren van een pendeldienst
- Ruimte voor innovatieve mobiliteitsoplossingen in de   
 Agrofoodsector.

Ambitie 4: Buiten gewoon genieten
Wij willen genieten van het mooie buitengebied. Dit willen 
wij versterken door aantrekkelijke recreatieve routes te 
realiseren door toeristisch-recreatieve gebieden zoals het 
buitengebied. Verkeersveilige wegen in het buitengebied 
zijn belangrijk voor het succes van de recreatieve 
routenetwerken. Een scheiding van landbouw- en 
vrachtverkeer en toeristisch-recreatief verkeer draagt hier 
aan bij. Zowel de mobiliteit in het buitengebied, zoals de 
recreatieve routenetwerken, als een goede bereikbaarheid 
van de recreatieve voorzieningen dragen bij aan de ambitie 
Buiten gewoon genieten. 

We willen dat de mooie plekken die de gemeente te 
bieden heeft goed bereikbaar zijn. Natuurlijk zonder 
teveel overlast te geven voor de omgeving. Deze overlast 
beperken we door vooral het fi etsen en wandelen in en 
naar de omgeving te stimuleren. 

Samenvattend kan mobiliteit op de volgende punten 
een bijdrage leveren aan de ambitie Groen Kapitaal:

- Recreatieve routes door het buitengebied
- Scheiding van verkeersstromen zoals landbouw-  
 en vrachtverkeer en toeristisch-recreatief verkeer
- Goede bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen
- Fietsen en wandelen stimuleren om zo min   
 mogelijk overlast te geven voor de omgeving
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Samen met de participatiegroep hebben we een koppeling gelegd 
tussen de ambities vanuit de Toekomstvisie en de Mobiliteitsvisie. 
Tijdens deze werkplaats zijn er ook kernspecifi eke punten aan bod 
gekomen. Voorafgaand aan het GVVP proces is al veel informatie 
verzameld door de gemeentelijke organisatie op het gebied van 
mobiliteit. Deze informatie hebben wij samen genomen en geeft 
ons een beeld van de gemeente Steenbergen en van de diversiteit 
in de verschillende kernen. Wij hebben uit de volgende bronnen 
informatie gehaald:

Wij hebben uit de volgende bronnen informatie gehaald:

- Inventarisatie van onderwerpen op het gebied van    
 mobiliteit door de gemeentelijke organisatie
- 
 De raadsrondgang (rondje kernen)

- Het participatietraject van de Toekomstvisie

- We hebben contact gehad met de kerncoördinatoren die   
 vaak contact hebben met de stadsraad en de verschillende  
 dorpsraden.

- De klachten en meldingen die de gemeente ontvangt op   
 het gebied van verkeer en mobiliteit hebben wij verzameld

- Van een aantal belangenorganisaties hebben wij adviezen,   
 visies of andere documenten ontvangen. Ook deze hebben  
 wij meegenomen om een beeld per kern te schetsen. 

Het beeld per kern is nu nog vooral gebaseerd op klachten, 
meldingen en andere opmerkingen. Hierdoor kan het vrij eenzijdig 
zijn. Het beeld per kern wordt duidelijker zodra wij met de stads- 
en dorpsraden hebben gesproken en de dorpsbezoeken plaats 
hebben gevonden.

Algemene punten 
Er zijn een aantal punten in de gemeente Steenbergen die niet 
specifi ek voor een kern gelden maar die voor de gehele gemeente 
gelden. 

Wij zijn een landbouwgemeente dit betekent dat er dus ook veel 
vracht- en landbouwverkeer door de gemeente gaat. Dit verkeer 
kan voor overlast zorgen.

Het gedrag van de verkeersdeelnemers zorgt voor ergernissen bij 
een groot aantal mensen. Vooral het te hard rijden is vervelend 
omdat dit ook een gevoel van onveiligheid geeft. Daarnaast is het 
verkeerd parkeren iets waar veel mensen zich aan storen. Het 
gevoel van onveiligheid komt niet alleen van het te hard rijdende 
verkeer. Er zijn ook een aantal fi etslocaties en oversteekplekken in 
de gemeente die niet veilig aandoen doordat ze onoverzichtelijk 
zijn. 

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de leefbaarheid in de 
kernen. Niet alleen de bereikbaarheid van voorzieningen in andere 
kernen moet op orde zijn, ook de bereikbaarheid binnen de kernen 
zelf. Hiervoor zijn goed onderhouden en begaanbare voetpaden 
nodig. 

Op een aantal plekken wordt de parkeerdruk hoog ervaren. Dit zal 
alleen maar meer worden als er nieuwe woningen bijkomen. 
Als gemeente hebben wij mooi buitengebied met veel recreatieve 
kansen. Deze worden nog niet allemaal benut.

Samenvattend hebben we de volgende punten 
verzameld die voor de gehele gemeente gelden:

• Overlast vracht- en landbouwverkeer

• Gedrag in het verkeer, waaronder; te hard rijden 
 óf verkeerd parkeren

• Onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituaties,
 waaronder; onveilige fi etslocaties en oversteek-
 plekken

• Openbaar vervoer naar de kernen kan beter

• Voetpaden niet goed onderhouden of begaanbaar

• Een aantal bedrijven zijn gevestigd op onlogische  
 locaties

• Nieuwe woningen verhoogt de druk op het verkeer  
 en parkeren

• Recreatieve kansen nog niet voldoende benut

Bijlage 3: Wat speelt er in de kernen?
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Steenbergen
Steenbergen is de enige stad binnen de gemeente en de grootste 
kern. In de stad bevinden zich naast het centrum en de woonwijken 
ook een aantal bedrijventerreinen. De ligging van de bedrijven 
maakt dat er vracht- en landbouwverkeer door de kern gaat. Ook 
de geparkeerde vrachtwagens zorgen voor overlast binnen de kern 
Steenbergen. Een aantal plekken in Steenbergen worden als niet 
veilig, niet logisch of onoverzichtelijk ervaren. De inwoners vragen 
op deze plekken om een nieuwe inrichting. Ook de inrichting van de 
wegen kan op plekken beter. Er wordt vaak te hard gereden en met 
een duidelijkere inrichting willen inwoners dit voorkomen. Naast de 
inrichting en de snelheid is het parkeren een belangrijk thema in 
Steenbergen. Niet alleen wordt de parkeerdruk als hoog ervaren 
op een aantal locaties, er wordt ook regelmatig fout geparkeerd. 
Bijvoorbeeld het kort parkeren op de stoep in het centrum, 
onder andere door koeriers. Hierdoor zijn de voetpaden minder 
goed begaanbaar. De wens bestaat om een verkeercirculatie- en 
parkeerplan te realiseren voor het winkelhart. In het centrum is 
veel overlast van laden en lossen bij winkels. Bijvoorbeeld bij de 
Albert Heijn leidt dit regelmatig tot opstoppingen. In de wijk Noord-
Oost ervaart men overlast van sluipverkeer. 

Samenvattend hebben we de volgende punten over 
Steenbergen verzameld:

• Overlast van vracht- en landbouwverkeer door de kern.
• Parkeerproblematiek van vrachtwagens
• De wens voor een integraal verkeercirculatie – en    
 parkeerplan voor winkelhart
• Onoverzichtelijke en onveilige verkeersituaties met    
 name voor fi etsers en voetgangers.
• Nieuwe inrichting nodig op plekken om te hard rijden   
 tegen te gaan.
• Sluipverkeer in Noord-Oost.
• Parkeerdruk in diverse woonwijken

Dinteloord
In en nabij Dinteloord bevinden zich veel landbouwbedrijven. Het 
bijbehorende verkeer kan voor overlast zorgen. Een aantal bedrijven 
zijn tegen de kern gevestigd waardoor zij wel door de kern heen 
moeten rijden. Daarnaast ervaren de inwoners van Dinteloord ook 
een hoge parkeerdruk en is er overlast van te hard rijdend verkeer. 
De vraag bestaat om straten zo in te richten dat het te hard rijden 
wordt ontmoedigd. In de kern Dinteloord bestaat de wens om de 
kern comfortabeler te maken voor voetgangers door het plaatsen 
van oversteekmogelijkheden en het trottoir te verbeteren. 

Samenvattend hebben we de volgende punten over 
Dinteloord verzameld:

• Vracht- en landbouwverkeer in de kern.
• Hoge parkeerdruk.
• Nieuwe inrichting nodig op plekken om te hard rijden   
 tegen te gaan.
• Meer comfort voor voetgangers.

Nieuw-Vossemeer
In de kern Nieuw-Vossemeer hebben de inwoners last van te 
hard rijdend verkeer. Met name op het 30 km/u gedeelte van de 
Heense Molenweg. Verder is er behoefte aan een betere openbaar 
vervoer verbinding. Meer en toegankelijkere voetpaden zijn een 
wens in de kern. Onlangs is er vanuit de dorpsraad een initiatief 
gekomen voor de invulling van Sunclass en Stellebos. Deze is in 
deze mobiliteitsvisie nog niet opgenomen omdat dit nog verder 
beoordeeld moet worden. 

Samenvattend hebben we de volgende punten over 
Nieuw-Vossemeer verzameld:

• Hoge snelheid en diverse aanpassingen Heense 
 Molen (N257)
• Verbetering openbaar vervoer
 Meer én begaanbare voetpaden

Kruisland
Net als in de andere kernen ervaren de inwoners van 
Kruisland overlast van te hard rijdend verkeer. Met name 
op de Molenstraat. Dit veroorzaakt onveilige situaties 
voor fi etsers. Op bepaalde punten is het voor fi etsers 
lastig oversteken doordat de auto’s te snel rijden maar 
ook doordat de oversteek onduidelijk is of niet optimaal 
(bijvoorbeeld een haakse bocht). Het fi etsen in Kruisland 
wordt als niet veilig ervaren. Zowel door het te hard rijden 
van auto’s als het landbouwverkeer dat de weg deelt 
met fi etsers en voetgangers. Ook voor voetgangers is de 
snelheid een probleem. Met name op de oversteekplekken 
waar veel schoolgaande kinderen gebruik van maken. De 
openbaar vervoer verbindingen met de kern mogen ook 
verbeterd worden.

Samenvattend hebben we de volgende punten over 
Kruisland verzameld:

• Te hoge snelheid in de kern
• Onveilige verkeerssituaties vooral voor fi etsers 
 door te hard rijders
• Oversteekplaatsen voor fi etsers niet optimaal 
 en soms onveilig 
• Onveilig door groot landbouwverkeer en 
 fi etsers die dezelfde rijbaan gebruiken 
• Diverse onoverzichtelijke situaties 
 Molenweg-Molenstraat-Gastelseweg
• Verbetering openbaar vervoer 
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Welberg
Ook in Welberg is de verkeersveiligheid een belangrijk thema. Zowel 
het te hard rijdend verkeer als de onveilige plek van de fi etser in 
het verkeer. 

Samenvattend hebben we de volgende punten over Welberg 
verzameld:

• Snelheid en inrichting Welbergsedijk
 Verkeersveiligheid voor fi etsers

De Heen
In de kern De Heen ligt de Dorpsweg. Hier wordt vaak te hard 
gereden. De aansluiting van deze Dorpsweg met de N257 mag 
volgens de inwoners verbeterd worden. Ook ervaren de inwoners 
overlast van vrachtverkeer. 

Samenvattend hebben we de volgende punten over Welberg 
verzameld:

• Hoge snelheid in de kern met name in de Dorpsweg
• Aansluiting Dorpsweg met N257
• Overlast vrachtverkeer

Buitengebied
De gemeente Steenbergen kent een mooi en ruim buitengebied 
waar veel mogelijkheden tot recreatie zijn. Ook in het buitengebied 
zijn een aantal buurtschappen en bedrijven gevestigd. In het 
buitengebied ervaren inwoners overlast van te hard rijdend verkeer. 
Een aantal locaties zijn daarom al 50 km/u zones. Dit is op meer 
plekken in het buitengebied nodig. De hoge snelheden zorgen voor 
een onveilig gevoel in het verkeer. Ook ervaart men overlast van 
sluipverkeer.

Samenvattend hebben we de volgende punten over het 
buitengebied verzameld:

• Te hard rijdend verkeer. Sommige locaties zijn al 50 km/u   
 zones. Dit is op meer plekken nodig
• Sluipverkeer
• Door de snelheid een onveilig gevoel in het verkeer. 

Al deze verzamelde informatie wordt benut voor het opstellen van 
het GVVP en het Uitvoeringsprogramma, wat in het verdere traject 
in besluitvorming wordt gebracht. 



| Mobiliteitsvisie | gemeente Steenbergen52

Bijlage 4: Lijst gebruikte bronnen

BUas (2019) De toekomst van gedeelde mobiliteit in West-Brabant

Dorpsraad Kruisland (2019) Advies Dorpsraad Kruisland inzake 
verbetering verkeersveiligheid in het kader van het gemeentelijk 
verkeers-en vervoersplan

Gemeente Steenbergen (2016) Verklaring van Steenbergen, Samen 
werken aan een energieneutraal Steenbergen 2040

Gemeente Steenbergen (2017) Ruimtelijke visie Centrumhaven 
Dinteloord

Gemeente Steenbergen (2019) Structuurvisie Steenbergen

Gemeente Steenbergen (2019) Toekomstvisie Gemeente 
Steenbergen geeft smaak aan morgen

Gemeente Steenbergen (2019) Visie Energie en Ruimte Steenbergen

Provincie Noord-Brabant (2018) Gedeelde mobiliteit is maatwerk

Provincie Noord-Brabant (2019) Transitiestrategie gedeelde 
mobiliteit West-Brabant

RIGO (2019) Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen

RPS (2018) Centrumplan Vitaal Hart van de Stad met sterke 
Toegangspoorten

RVO (2019) Cijfers elektrisch vervoer
Stadsraad Steenbergen (2019) Verbeterruimte als voeding voor het 
GVVP

Stichting Leefbaarheid De Heen (2014) Toekomst Visie voor De 
heen en buitengebied

Via.nl (2019) Ongevallenanalyse



gemeente Steenbergen | Mobiliteitsvisie | 53
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