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Geachte heer Lambers,

In uw brief van 1 augustus 2021 heeft u vragen gesteld op basis van artikel 40 van 
het Reglement van Orde.

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

1. ZLTO en omwonenden hebben medegedeeld dat zij de voorgenomen 
snelheidsdrempels te ernstig belemmerend vinden voor leefbaarheid en 
bedrijfsvoering en pleiten voor druppels. Waarom is dit geen reële optie? 
Antwoord: Het reguliere autoverkeer, de doelgroep die het meeste hinder 
veroorzaakt, wordt onvoldoende geremd door de zogenaamde druppels en is dus 
weinig effectief. Verder leveren deze druppels meer overlast op in de vorm van 
trillingen en geluid wanneer er overheen wordt gereden. Vanuit verkeerskundig 
oogpunt zijn drempels op deze plek de beste keuze.

2. Wanneer heeft overleg plaats gevonden met ZLTO en de bewoners over de aanleg 
van verkeersdrempels en kunt u de verslagen van overleg aan de raad ter 
beschikking stellen, tegelijk met de beantwoording van deze vragen?
Antwoord: Vanaf 11 november 2019 tot nu hebben meerdere overleggen 
plaatsgevonden met de werkgroep Heense Molen. Naar aanleiding van deze 
gesprekken zijn meerdere opties bekeken en verder uitgewerkt.

In de aanloop naar de uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen is de 
werkgroep Heense Molen uitgenodigd om op 14 juni 2021 te komen praten over 
de verder uitgewerkte maatregelen. Tijdens dit overleg hebben wij voorstellen 
gepresenteerd voor drempels op de Parallelweg-Zuid en twee varianten voor 
snelheidsremmende maatregelen op de Heensemolenweg.
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Variant 1 voor de Heensemolenweg betreft een as-verspringing en variant 2 
betreft extra drempels. In dit overleg is aangegeven dat verkeersdrempels met 
een talud van 3 meter en een hoogte van 8 cm verkeerskundig de beste oplossing 
zijn voor de Parallelweg-Zuid. Voor de Heensemolenweg gaat de voorkeur uit naar 
de as-verspringing.

De vertegenwoordigers uit de werkgroep hebben de tekeningen meegekregen om 
de voorkeur voor drempels op de Parallelweg-Zuid en as-verspringing op de 
Heensemolenweg met hun achterban te bespreken. De leden van de werkgroep 
kunnen in samenspraak met de achterban de exacte positie van de drempels en 
as-verspringing aangeven.

Aangezien de gesprekken met de vertegenwoordigers en de achterban stroef 
verliepen, hebben wij de ZLTO benaderd. Op 30 juni 2021 is er telefonisch contact 
gelegd met ZLTO.

Beide gesprekken zijn informeel van aard en daar is geen verslaglegging van 
gedaan.

3. Welke mogelijkheden heeft het college overwogen om de snelheid te remmen en 
waarom is gekozen voor het aanleggen van drempels in plaats van andere 
maatregelen?
Antwoord: Er zijn meerdere verkeersveiligheidsmaatregelen overwogen. In 
hoofdlijnen komt het neer op de volgende maatregelen:

1) De parallelweg enkel geschikt maken voor bestemmingsverkeer door het 
plaatsen van een fysieke obstakel waardoor het autoverkeer geen 
doorgang kan vinden, een zogenaamde 'knip'.

2) Het verlagen van het snelheidsregiem naar 30kmZu met bijbehorende 
fysieke maatregelen.

3) het aanbrengen van fysieke maatregelen in de vorm van versmallingen, 
as-verspringingen druppels en drempels die passen bij een 50knVu weg.

Ad 1) Op verschillende plaatsen is het aanbrengen van een 'knip' bekeken. Er is 
echter geen overeenstemming bereikt onder de aanwonende agrariërs. 
Verkeerskundig behoort bij een 'knip' een keerlus te worden aangelegd, zodat het 
verkeer niet achteruit terug hoeft te rijden. Het aanbrengen van een keerlus op 
de Parallelweg-Zuid is echter een kostbare investering. Het laten keren van 
verkeer op de privé erven is als niet wenselijk beschouwd.
Ad 2) Het verlagen van het snelheidsregime betekent dat er zwaardere 
snelheidsremmende maatregelen getroffen dienen te worden. Het aanbrengen 
van 30knVu drempels is een zwaardere belasting voor de chauffeurs van de 
tractoren. Dit is als niet wenselijk beschouwd.
Ad 3) Voor het aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen die bij een 
50knVu weg horen zijn versmallingen en as-verspringingen succesvol als er 
voldoende tegenliggers zijn.
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Gezien de verkeersintensiteiten over de Parallelweg-Zuid is dit echter niet het 
geval. Daarnaast is de parallelweg te smal om versmallingen of as-verspringingen 
te plaatsen. Het aanbrengen van druppels remt minder sterk dan een drempel. 
Met goede stuurvaardigheden is een druppel zonder al te veel hinder goed te 
nemen. Het aanbrengen van 50knVu drempels met een talud van 3 meter en een 
hoogte van 8 cm op een afstand van ca. 200 meter geven de beste afremming, 
het minste geluid en trillingen en de minste verkeersonveilige neveneffecten.

Tot slot is het enkel plaatsen van een gesloten verklaring (C06 verkeersbord) of 
het enkel plaatsen van een 30krrVu bord (A01-030 verkeersbord) besproken. In 
beide situaties wordt het enkel plaatsen van een verkeersbord als onvoldoende 
beschouwd en krijgt daarom in beide situaties een negatief politie advies.

4. Is overwogen, zoals door de bewoners voorgesteld, om een 30 kilometerzone en 
aanduiding bestemmingsverkeer in te richten conform de CROW richtlijnen 
waardoor ook snelheidscontroles mogelijk worden?
Antwoord: Ja dit is overwogen. Hier gaat echter niet de voorkeur naar uit, omdat 
er dan zwaardere snelheidsremmende maatregelen getroffen dienen te worden 
die de 30krĩVu daadwerkelijk afdwingen.

5. Tijdens de bespreking van het door de heer Kouwen van de Volkspartij 
voorgelegde probleem van de verkeerssituatie heeft de portefeuillehouder over 
de paralelwegen verklaard dat dit wordt opgepakt in het kader van het GVVP. 
Daarbij behoort, na vaststelling van het amendement, ook dat overleg plaats vindt 
met de Adviesraad. Wanneer gaat dat gebeuren?
Antwoord: de uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen staan voor 2021 
in het meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP). Aan de
verkeersveiligheidsmaatregelen is een Rijksbijdrage gekoppeld. Om in aanmerking 
te blijven komen voor de Rijksbijdrage dienen de declaraties voor 30 november 
2021 bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in haar bezit te zijn.

De uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen kan niet in afwachting 
worden gezet van de oprichting van de Adviesraad Verkeer. De Adviesraad 
Verkeer zal zich als eerste richten op de scenariostudies naar de rondweg 
Steenbergen-West en de rondweg Dinteloord.

6. Uit de pers begrijpen wij dat er door het rijk subsidie aan de gemeente is 
verstrekt. Hoeveel is dat en onder welke voorwaarden?
Antwoord: Voor het beoordelen van de verkeersveiligheidsmaatregelen heeft het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toetsingskader aangehouden 
waar de maatregelen zijn getoetst op doelmatigheid en de duurzaam veilig 
criteriums. De SOkm/u drempels op de Parallelweg-Zuid bij de Heense Molen zijn 
goedgekeurd en het ministerie heeft een bijdrage van C6.309,52 per drempel in 
het vooruitzicht gesteld (C12.619 * 5CľX)).
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Om in aanmerking te blijven komen voor de Rijksbijdrage dienen de declaraties 
voor 30 november 2021 bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 
haar bezit te zijn.

7. Welk bedrag voor de aanleg van snelheidsdrempels blijft voor de gemeente 
Steenbergen?
Antwoord: volgens de raming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
komt de stukprijs van de drempels neer op C12.619. Het ministerie heeft een 
bijdrage van 5096 in het vooruitzicht gesteld. In het werkdocument van het 
Meerjarig uitvoeringsprogramma (MUP) is de andere 5096 (C6.309,52) per 
drempel geraamd.

8. De verkeersoverlast op de Heense Molen is een onderwerp dat raad bovenmatig 
interesseert en waarover uitvoerig is gesproken met uw college. Waarom is de 
raad niet betrokken bij het voornemen om drempels in de paralelwegen te 
leggen.
Antwoord: De uitvoering van de verkeersveiligheidsmaatregelen wordt besproken 
met de belanghebbenden. De maatregelen bij de Heense Molen vormen daar 
geen uitzondering in. Wij gaan er nog steeds van uit dat wij tot een goede 
invulling van de maatregelingen kunnen komen.

Met het aannemen van het amendement Al GVVP heeft uw raad aangegeven op 
welke momenten u geïnformeerd wil worden over de projecten van het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergerÿ 
de secretaris, de burgei
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