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Aan de fractie van de Volkspartij
T.a.v. de fractievoorzitter, de heer M. Lambers

Steenbergen, 20 juli 2021

onderwerp : Artikel 40 vragen over de Haringviietbrug

Geachte heer Lambers,

Op maandag 5 juli 2021 hebben wij uw artikel 40 vragen van 1 juli 2021 over de 
Haringviietbrug ontvangen.

Op 30 juni 2021 is er door de minister bekend gemaakt dat de staat van de 
Haringviietbrug acuut achteruit gaat en dat er daarom maatregelen nodig zijn die 
belemmerend gaan werken voor het wegverkeer. Er is besloten om de snelheid op de 
Haringviietbrug tot aan de renovatie in 2023 naar 50 km/u te verlagen en het verkeer 
op de brug over één rijstrook per rijrichting te laten rijden. Naar aanleiding van dit 
bericht heeft u een aantal vragen gesteld.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Bent u het met ons eens dat een reparatieperiode van aaneengesloten 
ongeveer twee járen onwenselijk is?

Ons antwoord: Ja, een afsluiting van rijstroken en een snelheidsverlaging naar 
50 km/u voor een lange periode zijn voor ons onwenselijk.

2. Wanneer is uw college door Rijkswaterstaat hierover geïnformeerd en welk 
overleg met welk resultaat heeft tot nu toe plaats gevonden om de overlast zo 
veel mogelijk te beperken?

Ons antwoord: Het college van burgemeester en wethouders is niet 
geïnformeerd door Rijkswaterstaat. Er is geen overleg gevoerd.

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167. stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl



2124639

3. Welke acties gaat uw college ondernemen om de overlast van met name de 
inwoners en ondernemers van de gemeente Steenbergen, maar ook de regio 
en nationaal en internationaal verkeer te beperken?

Ons antwoord:
Op 7 juli 2021 heeft de Regio West-Brabant, mede namens de gemeente 
Steenbergen, een brief verstuurd naarde minister van Infrastructuur en 
Waterstaat;
het onderwerp is besproken in de Veiligheidsregio; 
de burgemeesters van de Brabantse Wal en Roosendaal hebben overleg 
gehad. Vanuit de burgemeesters wordt gezamenlijk een brief verstuurd; 
de portefeuillehouder heeft het onderwerp besproken met de 
gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant;
er is overleg opgestart met de gemeenten Hoeksche Waard, Schouwen- 
Duiveland, Goeree-Overflakkee, Moerdijk en Steenbergen.

4. Bent u reeds in overleg met andere overheden zoals de gemeenten in de regio, 
de provincie en ook met Rijkswaterstaat?

Ons antwoord: Ja, zie het antwoord op vraag 3.

5. Verwacht u mogelijkheden om de schade zoveel mogelijk te beperken door 
bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat afspraken te maken om met name tijdens de 
spitstijden de werkzaamheden op te schorten?

Ons antwoord: Er is vanuit vele betrokken partijen aangedrongen op overleg 
met Rijkswaterstaat. Dit is inmiddels opgestart. Een belangrijk onderwerp 
hierbij is het zoveel als mogelijk beperken van hinder als gevolg van het 
verrichten van werkzaamheden aan de Haringvlietbrug.

6. Wilt u aandringen bij Rijkswaterstaat op eenvoudige en heldere communicatie?

Ons antwoord: Ja, een eenvoudige en heldere communicatie door 
Rijkswaterstaat is van belang.

Hoogachtend, ľ
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de loco-ourgemeester,

J.P. dejcţhgh, RA
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