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Steenbergen, 6 september 2022

onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen 'Visie en
uitvoering entrees gemeente Steenbergen'

Geachte mevrouw Feskens,

Graag geven wij u via deze weg antwoord op de artikel 40 vragen die naar 
aanleiding van de raadsmededeling 'Stand van zaken visie en uitvoering entrees 
gemeente Steenbergen' door u namens de fracties van Gewoon Lokaal!,
Progressief samen en de WD zijn gesteld.

Voordat wij over gaan tot het beantwoorden van de vragen geven wij in 
onderstaande inleiding graag een beschrijving van het proces wat bij de 
besluitvorming in 2019 is doorlopen en in hoeverre dit afwijkt van de 
projectmatige manier van werken die wij op dit moment ambiëren.

Inleiding/terugblik proces

Nadat de Raad op 6 juli 2017 de motie Entrees en Rotondes (1702957) heeft 
aangenomen heeft het college op dinsdag 29 oktober 2019 de visie op de entrees van 
Steenbergen en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierover 
bent u via een raadsmededeling (BM1904629) op de hoogte gebracht. In dit 
uitvoeringsprogramma is een planning gemaakt waarin is opgenomen dat alle entrees 
van de gemeente Steenbergen tussen 2020 en 2023 worden opgeknapt. Afwijkend op 
de motie heeft het college gekozen voor een brede en integrale aanpak voor het 
opknappen van de entrees. Door het vaststellen van de visie op de entrees met bij 
behorend uitvoeringsprogramma is een duurzaam plan opgesteld dat aansluit op 
zowel de landschappelijk- als historische waarde die de gemeente Steenbergen rijk is.

De raad heeft het college opgedragen het opknappen van de entrees te bekostigen uit 
het reguliere budget. Dit wil zeggen dat er vanuit de raad geen middelen beschikbaar 
zijn gesteld voor de uitvoering van de motie. Gezien het reguliere budget voornamelijk 
bedoeld is voor het vervangen en het instant houden van bestaand groen/wegen is 
gezocht naar mogelijkheden. Binnen het budget van de verschillende disciplines is
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C300.000 gereserveerd voor de uitvoering van de motie. Het was niet mogelijk meer 
geld te reserveren aangezien dit ten kosten zou zijn gegaan van de uitvoering van het 
regulieren beheer van de openbare ruimte. Om het plan een kans van slagen te geven 
is er naast het vrijgemaakte budget gezocht naar projecten die aansluiten op de 
entrees. De belangrijkste projecten waarbij aangesloten kon worden waren:

« Aanpak rondweg-oost Steenbergen;
» Reconstructie Wipstraat;
» Herinrichting Havenkom Dinteloord;
» Vernieuwen boomstructuur Franseweg;
« Mogelijke ontwikkeling Hotel;
« Projecten woonwagen locaties;
» Ontwikkelingen terrein Autokar

Wanneer we terugkijken zijn alleen de bovenste drie projecten uitgevoerd. In 
combinatie met de uitgevoerde projecten kan gezegd worden dat de visie zo goed als 
mogelijk is uitgevoerd. De overige projecten zijn niet uitgevoerd of de entrees vielen 
niet binnen de scoop.
Wanneer we terugkijken op de besluiten die in 2019 zijn genomen kan gesteld worden 
dat de plannen niet ver genoegd uitgewerkt/voorbereid waren om op te nemen in een 
uitvoeringsprogramma.
Hierdoor is gebleken dat de gereserveerde budgetten niet toereikend zijn en we een 
visie hebben die niet op alle punten uitvoerbaar is.
Het uitvoeringsprogramma voor de entrees is dan ook een goed voorbeeld waarom 
het college de afgelopen járen de keuze heeft gemaakt over te stappen op een meer 
projectmatig aanpak. Hierbij is de keuze gemaakt geen projecten meer uit te voeren 
zonder dat er vooraf voldoende financiële dekking voor beschikbaar is gesteld.

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

Vraag 1: Waarom heeft geen enkel vooronderzoek op haalbaarheid 
plaatsgevonden in het voortraject?
Het budget voor het uitvoeringsprogramma komt zoals in de motie is opgedragen 
uit het reguliere budget beheer openbare ruimte. Er is gekozen een visie op te 
stellen om de entrees zo in te kunnen richten dat deze aansluiten op historische 
en landschappelijke waarden van de gemeente Steenbergen. Bij het opstellen van 
een visie wordt de ideale situatie omschreven zonder dat er vooraf naar de 
haalbaarheid wordt gekeken. Kijkend naar de beschikbare middelen die binnen 
het reguliere budget beheer openbare ruimte beschikbaar waren kan worden 
geconcludeerd dat de opgestelde visie ambitieus is. Tijdens de voorbereiding is 
daarom gezocht naar projecten die aansluiten op de entrees zodat de 
werkzaamheden integraal uitgevoerd konden worden en de opgestelde visie 
zoveel mogelijk benaderd kon worden. Veel van deze projecten waren nog niet 
opgestart waardoor het zeer lastig was om in te schatten wat de mogelijkheden 
waren binnen deze projecten. Achteraf blijkt dat de integrale aanpak niet in alle 
gevallen geleid heeft tot het beoogde resultaat. Daarnaast wordt er vanuit de 
motie gevraagd snel van start te gaan en de rotondes om te vormen tot ware 
visitekaartjes. Wanneer we alle projecten uitvoerig hadden onderzocht op 
haalbaarheid was dit niet gelukt.
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Vraag 2: Welk onderbouwing ligt onder de tot nog toe gemaakte keuzes?
De projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd zijn afgerond volgens de visie of zijn in 
overeenstemming met stads- en dorpsraden tot stand gekomen.

Vraag 3: Waarom is niet gekozen voor een minder ingrijpend deelproject als 
'plaatsen komborden'.
A. Deze horen naar mening van de coalitie bij elke entree te staan. Hoe denkt 
het college hierover?
Momenteel staan bij iedere entree komborden. In het kader van het versterken van de 
entrees is er een inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van de borden. Binnen het 
project willen we de borden waar nodig vervangen. Dit kan in dezelfde vorm of in een 
vorm die de entree versterkt. Het college deelt de mening van de coalitie dat iedere 
entree een kombord moet hebben en dat deze wanneer nodig vervangen moet 
worden. Binnen dit plan wordt gekeken of we de borden op plekken waar niet 
voldoende ruimte is iets extra's kunnen geven. Dit kan zijn door het bord in een 
andere vorm terug te laten komen. Hierbij kan gedacht worden aan een aankleding 
met bloemen of een cultuurhistorisch element.
B. In Kruisland zijn de komborden aan de Roosendaalseweg aan vervanging toe. 
Kan het college toezeggen dit op zo kort mogelijke termijn te realiseren? Zo ja, 
op welke termijn?
Het college is op de hoogte van het feit dat de borden op een aantal locaties van 
mindere kwaliteit zijn. Zodra voor heel de gemeente inzichtelijk is om welke borden 
het gaat, zullen deze worden vervangen. Dit zal in 2022 worden uitgevoerd.

Vraag 4: Wat zijn de tot nu toe gemaakte kosten van de uitgevoerde 
deelprojecten?
In het totaal is er nu C70.000 uitgegeven van het beschikbare budget. Daarnaast zijn er 
entrees opgeknapt binnen diverse projecten. Denk hierbij aan de rotondes van de 
rondweg- oost bij Steenbergen en de Steenbergseweg bij Dinteloord.

Vraag 5: Hoe is het mogelijk dat op een zo omvangrijk deelproject als 'Havenweg 
Dinteloord' in de visie is opgenomen? Was het college niet duidelijk dat het 
beschikbare budget voor de totale visie zelfs voor dit ene deelproject nimmer 
toereikend zou zijn?
Bij het inschatten van de budgetten is rekening gehouden met de uitvoering van 
naastgelegen projecten. Toen de visie voor de entrees werd opgesteld stond het 
project havenkom Dinteloord op de planning. Er is destijds vanuit gegaan dat het 
eerste deel vanaf de komborden binnen het project havenkom zou worden 
meegenomen. Dit is deels gebeurd door de aanleg van de geleidenrail tussen het 
water en de weg. Tijdens dit project is echter besloten dat de overige acties (de 
aanplant van bomen) kosten- en verkeerstechnisch niet haalbaar waren om het 
binnen het project uit te voeren.
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Vraag 6: Hoe worden de tot nu toe niet uitgevoerde deelprojecten gefinancierd?
Het grootste gedeelte van het budget staat nog open C230.000,-. Dit wordt gebruikt 
om het grootste deel van de projecten uit te voeren. Wij zijn gestart met de 
voorbereiding van de nog openstaande projecten en zullen eerst duidelijk in kaart 
brengen welke projecten uitgevoerd kunnen worden binnen het huidige budget. 
Wanneer dit bekend is, zullen wij de raad informeren welke deelprojecten worden 
uitgevoerd volgens de visie. Voor de projecten die niet volgens de visie uitgevoerd 
kunnen worden, zal met een duidelijke onderbouwing worden toegelicht hoe deze op 
een andere manier invulling krijgen. Dit kan zijn door het ambitieniveau uit de visie 
aan te passen of door de projecten op een later tijdstip integraal op te pakken.

Vraag 7: Wanneer verwacht het college de gemeenteraad te informeren over de 
deelprojecten die uitgevoerd kunnen worden en welke niet, uiteraard met de 
daarbij behorende onderbouwing.
De nog openstaande deelprojecten worden op korte termijn verder opgepakt. Dit zal 
direct na de zomervakantie van start gaan. De verwachting is dat we 1 tot 1.5 maand 
nodig hebben om alles duidelijk in kaart te brengen. Wij streven ernaar de uitkomsten 
eind oktober met de raad te kunnen delen.

Hoogachtend, f
burgemeester en wethouders van Steenbergen, y 
de secretaris, de'burgemeester,
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