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Onderwerp: Herinrichting Steenbergseweg Dinteloord.

Steenbergen; 19 januari 2021

Aan de raad,

1. Inleiding
De Steenbergseweg geldt als één van de belangrijkste ontsluitingswegen van de kern Dinteloord, voor zowel 
forensenverkeer, landbouwverkeer, vrachtverkeer als voor verkeer met een recreatief doeleinde. Het is een 
tweebaans hoofdrijbaan uit asfaltverharding met naastgelegen parallelwegen met een klinkerverharding. De 
naastgelegen parallelwegen worden gebruikt voor de bereikbaarheid van de woningen, als fietspad en als 
parkeermogelijkheid.
De huidige inrichting van de Steenbergseweg, gelegen binnen de komgrenzen van de kern Dinteloord, voldoet niet 
meer aan de huidige eisen/wensen en de materialen zijn afgeschreven.

Het project Herinrichting Steenbergseweg heeft verschillende primaire doelen:
- Vernieuwen van de parallelwegen en trottoirs;
- Het scheiden van hemelwater en vuilwater (riolering);
- Openbare verlichting optimaliseren d.m.v. LED-verlichting;
- Verbeteren verkeersveiligheid en overzichtelijkheid;



Daarboven zijn ook een aantal knelpunten en ambities gesteld:
- Parkeeroplossingen creëren ten behoeve van huidig gebruik;
- Aanpassen verouderde inrichting van de Steenbergseweg aan beeld van deze tijd;
- Duurzaam veilig inrichten van de weg;
- Klimaatbestendig inrichten van het gebied;
- Verbeteren van de fietsstructuur en -veiligheid.
- Optimaliseren van de groene hoofdstructuur;
- Reconstructie oude bushalte en halte buurtbus.

Met deze nota geven we inzicht in het doorlopen proces en adviseren wij u een keuze te maken en daartoe de 
benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

2. Achtergrond
De huidige inrichting van de Steenbergseweg, gelegen binnen de komgrenzen van de kern Dinteloord, voldoet niet 
meer aan de huidige eisen en wensen.

De parallelwegen en trottoirs zijn technisch einde levensduur en dienen vervangen te worden. De Steenbergseweg 
dient te worden voorzien van een nieuwe verhardingslaag en er dient een gescheiden stelstel te worden aangelegd 
berekend op bui 10. Het huidige gemengd rioolstelsel is niet meer berekend is op regenintensiteiten als gevolg van 
de klimaat verandering en derhalve dient de afvoercapaciteit te worden vergroot. Ook uit milieutechnisch oogpunt 
dienen schoon en vuilwater gescheiden te worden.

Hierbij dient gelijk het oneigenlijke gebruik van de trottoirs als parkeerstrook verholpen te worden middels het 
creëren van een aanvullende parkeeroplossing.

Daarnaast is de Steenbergseweg, bij de voorbereiding van het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) 
veelvuldig genoemd als onveilige weg vanwege het hardrijden, de huidige oversteken en de inrichting van de 
parallelwegen. De voetgangers en fietsers voelen zich er niet veilig. Gelijktijdig met het groot onderhoud moet de 
weg duurzaam veilig ingericht worden met een veilige en duidelijke verkeersituatie.

Aanbesteding
Indien de weg van gevel tot gevel opnieuw ingericht wordt (scenario 3) biedt dit de kans om een weg te realiseren 
die zo goed mogelijk past bij zowel het gewenste gebruik als ook de omgeving.
Op 11 augustus 2020 is de raad geïnformeerd over het voorgenomen plan de Steenbergseweg her in te richten 
middels een geïntegreerd contract, het zogenaamde Best Value Procurement BVP. (BM2003893)
Het type geïntegreerd contract, zoals bijvoorbeeld BVP, hangt af van de mate van vrijheid die aan de 
opdrachtnemer kan worden meegegeven en de mate van nadruk op kwaliteit ten opzicht van prijs. Het type 
geïntegreerd contract zal nader worden bepaald, afhankelijk van de mate waarin het project kansen biedt buiten 
de vastgesteld kaders.
Voordelen van geïntegreerde contracten zijn:
-minimaliseren en managen van risico's 
-betere prijs/kwaliteitverhouding 
-kortere doorlooptijden 
-meer innovatie
-gebruik maken van expertise uit de markt

Dit type aanbesteden geeft met name meerwaarde bij grote, langdurige en complexe projecten. In deze casus zit 
de complexiteit met name in de overlast voor de stakeholders (veiligheid fietsers tijdens de uitvoering, lange 
uitvoeringsperiode, grote omleidingen, beperkte bereikbaarheid dorpshart, beperkte bereikbaarheid sportvelden 
en beperkte bereikbaarheid woningen en ondernemers) en oplossingsrichting scenario 3 met 
klimaatbestendigheid/duurzaamheid.

De opdrachtnemer wordt hierbij gevraagd een klimaatbestendige oplossing te creëren, met inzet van duurzame 
materialen en materieel. Ook het duurzaam veilig inrichten van de Steenbergseweg, het verbeteren van de 
fietsstructuur en het beperken van de verkeersoverlast (lawaai, trillingen, bereikbaarheid) wordt onderdeel van de 
uitvraag. Om het gehele groenstructuur naar een hoger niveau te brengen is het gewenst om tijdens de totale 
reconstructie van de Steenbergseweg de groenstructuur een extra impuls te geven.
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3. Overwegingen
Er zijn drie scenario's begroot.

Scenario 1
In deze minimale variant gaan we alleen uit van groot onderhoud, waarbij we op de parallelwegen nieuwe 
materialen aanbrengen en een gescheiden rioolstelstel aanleggen. De hoofdrijbaan van de Steenbergseweg wordt 
voorzien van een nieuwe deklaag. In dit basic scenario wordt de kans gemist om de huidige inrichting te 
verbeteren en heeft een geïntegreerde contractvorm geen meerwaarde. Inbreng van de inwoners is in deze 
variant minimaal (participatietrede "meeweten").

Scenario 2
In deze variant gaan we uit van een simpele reconstructie, waarbij we bij de parallelwegen nieuwe materialen 
aanbrengen en een gescheiden rioolstelsel aanleggen. De hoofdrijbaan van de Steenbergseweg wordt voorzien van 
een nieuwe deklaag en het parkeervraagstuk wordt ten dele aangepakt. De parkeeroplossingen gaan waarschijnlijk 
ten kosten van het nu aanwezige groen zoals de hagen. In dit scenario wordt de kans gemist de huidige inrichting 
te optimaliseren en heeft een geïntegreerde contractvorm ook geen meerwaarde. Inwoners kunnen meedenken 
en input leveren op de eerste schetsontwerpen van de gemeente. De verwachtingen rondom het inwilligen van de 
wensen moeten wel goed gemanaged worden, omdat uit kostenoogpunt waarschijnlijk niet aan alle wensen kan 
worden voldaan (participatietrede "meebeoordelen").

Scenario 3
In het coalitieakkoord 2019-2022 wordt het belang van veiligheid (GVVP), representatieve entrees, 
toekomstbestendigheid, dienstverlening en de leidende rol van de inwoner onderschreven.
Bij deze variant gaan we niet alleen uit van een totale reconstructie van de Steenbergseweg van erfgrens tot 
erfgrens, maar houden we ook rekening met extra ambities en meekoppelkansen op het gebied van veilige 
fietsvoorzieningen en schoolroutes, duurzaamheid, openbaar groen, verlichting en een ruimtelijke beleving die 
aansluit bij het eigen dorpskarakter van Dinteloord. De gemeente maakt hierbij gebruik van het innovatieve 
vermogen van een geselecteerde aannemer. Deze aannemer gaat actief aan de slag met de inbreng en wensen van 
inwoners en aanwonenden om een ontwerp te maken wat op het meeste draagvlak kan rekenen.
In dit scenario wordt uitgegaan van een gefaseerde projectmatige aanpak, waarbij veel aandacht is voor de 
overlast voor de gebruiker en afstemming richting hen. Het project wordt aanbesteed door middel van een 
geïntegreerde contractvorm, met een grotere nadruk op kwaliteit.

Met deze methode haalt de gemeente de meest innovatieve oplossingen uit de markt., speelt de aannemer een 
grote en belangrijke rol bij het tot stand komen van het uiteindelijke ontwerp en fungeert als aanspreekpunt 
voor de omgeving tijdens de realisatie (participatietrede "meewerken").

Uitgaande van scenario 3 is er cofinanciering aangevraagd bij het rijk. Er is een beschikking afgegeven van 
C 118.300 voor de onderdelen veilige voet en fietspaden. Voorwaarde is dat het werk 1 december 2021 is 
uitgevoerd.

Het definitief ontwerp (DO) zal t.z.t. worden vastgesteld door het college.
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4. Middelen

Hieronder zijn de genoemde scenario's financieel uitgewerkt.

Benodigd Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Wegen C 1.246.000 C 1.359.000 C 2.189.000
Riolering C 522.000 C 527.000 c 537.000
Openbare verlichting c 66.000 c 67.000 c 167.000
Groen investering c 182.000 c 184.000 c 409.000
Totaal c 2.016.000 c 2.137.000 e 3.302.000

Bestaande dekking:
Wegen c 975.000 c 975.000 c 975.000
Riolering c 450.000 c 450.000 c 500.000
Openbare verlichting c 60.000 c 60.000 c 60.000
Dekkingsreserve Steenbergseweg c 400.000 c 400.000 c 400.000
Subsidie veilige fietspaden c - c - c 118.300
Totaal bestaande dekking: c 1.885.000 c 1.885.000 c 2.053.300

Nog te dekken c 131.000 c 252.000 c 1.248.700

Voorstel aanvullende dekking:
Reserve openbare ruimte c 131.000 c 252.000 c 375.000
Reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/ natuur c - c - c 409.000
Stelpost ambities uit de samenleving c - c - c 464.700
Totaal aanvullende dekking: c 131.000 c 252.000 c 1.248.700

Nog te dekken: c - c - c -

Voorgesteld wordt te kiezen voor scenario 3. Waarbij in de bestaande dekking:

In de beheerplannen wegen, OV en riolering is een claim opgenomen voor de herinrichting van de 
Steenbergseweg. Bovenop de beschikbare middelen vanuit het beheerplan is in de begroting 2021 een 
aanvullende claim gereserveerd van C 400.000 uit de bestemmingsreserve openbare ruimte.

Het groenbudget is een voorziening waarbij we niet de mogelijkheid hebben geld op te sparen. Grote projecten als 
de Steenbergseweg kunnen niet betaald worden vanuit het reguliere groenbudget. Daarnaast is groen afhankelijk 
van de planning van Civiel wanneer welke projecten worden uitgevoerd. Hierin kan wel wat geschoven worden 
maar wanneer er meerdere grote projecten uitgevoerd moeten worden kan dit niet binnen het reguliere 
groenbudget.

De beschikking van de subsidie ad. C 118.300, ten behoeve van het eerder genoemd onderdeel veilige fiets- en 
voetpaden in scenario 3, is toegekend. De geldende beschikkingsvoorwaarden, zoals de uitvoeringsperiode voor 1 
december 2021, blijft nog een reëel risico. Hierover gaan we in overleg met het rijk.
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Er wordt voorgesteld aanvullende dekking te vinden in:
Reserve openbare ruimte: C 375.000.
Het saldo van de reserve openbare ruimte biedt op dit moment de financiële ruimte voor deze 
aanvullende dekking. Op korte termijn zullen er meerdere dekkingsaanvragen komen voor deze reserve. 
Als gevolg van aanvulling van deze reserve door te verwachten investeringsoverschotten zal deze claim de 
toekomstige aanvragen niet in de weg staan.
Reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/ natuur: C 409.000.
AFC gelden die de Provincie uitkeert op basis van een bestuursovereenkomst zijn in de begroting 2021 in 
de genoemde reserve opgenomen. Deze dekking is bij scenario 3 financieel/technisch mogelijk omdat bij 
de herinrichting Steenbergseweg deze gelden dan gebruikt worden als vervangingsinvestering en 
verbeteringsinvestering groen.
Stelpost ambities uit de samenleving: C 464.700.
Voorgesteld wordt om de jaarlijkse kapitaallasten, inclusief rente ten laste te brengen van de stelpost 
ambities uit de samenleving. Het raadsprogramma Aan de slag! bevat de ambitie om vanaf 2021 
budgettaire ruimte op te bouwen voor investeringen. In de perspectiefnota 2020 is er voor de járen 2021, 
2022 en verder een structurele stelpost opgenomen voor de ambities vanuit de samenleving. Gaandeweg 
wordt hier dus gebouwd aan een investeringsagenda Steenbergen.
We gaan uit van een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Deze afschrijvingstermijn is gebasseerd op de in 
2020 vastgestelde nota waardering en afschrijving vaste activa van de gemeente Steenbergen. De 
jaarlijkse kapitaallasten, inclusief rente ten laste van deze stelpost zijn voor 2021 C 10.456 (5096 van C 
20.912) en voor 2022 e.v.C 20.912. Zie onderstaand verloop van de stelpost:

Stelpost: Ambities uit de samenleving 2021 2022 2023 2024 l/C Raadstuk
Beglnsaldo e 100.000 C 650.000 C 900.000 C 900.000 Structureel Meerjarenbegroting 2021-2024
Claim kapitaallasten: beveiliging 
gemeenschappelijke accommodaties

C -6.000 e -12.000 e -12.000 e -12.000 Structureel Meerjarenbegroting 2021-2024

Claim kapitaallasten: Herrichting milieustraat C -18.078 e -36.156 c -36.156 e -36.156 Structureel Meerjarenbegroting 2021-2024
Claim kapitaallasten: GVVP C -41.625 6 -83.250 c -83.250 e -83.250 Structureel Raadvoorstel GVVP; BM2006233
Claim kapitaallasten: Steenbergseweg C -10.456 c -20.912 e -20.912 C -20.912 Structureel Raadvoorstel steenbergeseweg; BM2006390
Nieuw saldo C 23.841 c 497.682 e 747.682 C 747.682

Nog niet definitief door de raad besloten

5. Risico's
De normale projectrisico's voor de opdrachtgever zijn ook voor dit project van toepassing, zoals milieu, niet 
gesprongen explosieven, archeologie en omgeving.

Indien voor de scenario 3 met het geïntegreerd contract wordt gekozen geeft dit extra risico op kosten bij sturen 
buiten de vastgestelde kaders (na definitief ontwerp). Zowel ambtelijk als bestuurlijk dient dit losgelaten te 
worden. Bij deze variant zal na de burgerparticipatie en het vaststellen van het DO door de gemeente een meer 
toetsende rol worden weggelegd. Indien er na DO toch een scopechange komt, dan betekent dit een 
contractaanpassing waar de gemeenteraad apart krediet voor beschikbaar dient te stellen.

Zoals aangegeven in de paragraaf middelen wordt voor een deel van de dekking van deze investering een beroep 
gedaan op de reserve openbare ruimte. Dit vermindert de ruimte in de reserve. Projecten die wel zijn gepland 
maar nog niet in voorbereiding zijn genomen kunnen hierdoor in het gedrang komen. Wij verwachten echter dat 
een aantal projecten op korte termijn met een positief saldo worden afgesloten. Echter, dat is nog geen 10096 
zekerheid. Mocht dit risico zich voordoen, wordt een prioritering aangebracht binnen de projecten die in de pijplijn 
zitten.
Ook op het genoemd risico met betrekking tot de geldende beschikkingsvoorwaarden van de rijkssubsidie, zal 
vroegtijdig worden gestuurd om deze veilig te stellen.

6. Communicatie/Aanpak
Afhankelijk van de gekozen variant zal de communicatie met de omgeving hierop af worden gestemd. Bij de 
scenario's 1 en 2 zal dit meer interne capaciteit vergen dan bij scenario 3 (geïntegreerd contract), waarbij externe 
inhuur is gerekend en de aannemer dit ook deels zal oppakken. Het definitief ontwerp t.z.t. zal door het college 
worden vastgesteld.

5



7. Voorstel
1. In te stemmen met scenario 3 en het op de markt zetten middels een geïntegreerde contractvorm.
2. Aanvullend bijbehorende benodigde middelen C 375.000 investeringskrediet beschikbaar te stellen 

vanuit de Reserve openbare ruimte.
3. Aanvullend bijbehorende benodigde middelen C 409.000 investeringskrediet beschikbaar te stellen 

vanuit de Reserve ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/ natuur.
4. De jaarlijkse kapitaallasten ad C 20.912 van de resterende benodigde middelen totaal C 464.700 ten 

laste te brengen van de stelpost ambities uit de samenleving.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steen 
de secretaris, „__—-------- de burgen

■elt, MBA
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