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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen GWP VERZONDEN 20 SEP. 2022

Geachte heer Geers,

U heeft op 21 augustus 2022 artikel 40 vragen gesteld over de voortgang van de 
variantenstudie Steenbergen-West. Om tot een antwoord op uw vragen te komen 
geven wij u eerst een toelichting over het bredere perspectief van de 
variantenstudie binnen de verstedelijkingsstrategie.

Voor de variantenstudie zijn voorbereidingen getroffen en heeft er afstemming 
plaatsgevonden binnen de verstedelijkingsstrategie. Binnen de 
verstedelijkingsstrategie en de daaruit voortvloeiende Regionale Investeringsagenda 
(RIA) wordt gesproken over:

» Wonen 
« Bedrijven 
» Natuur 
« Infra
» Voorzieningen

Deze elementen vragen allemaal om ruimte. De variantenstudie sluit aan op deze 
integrale ruimtevraag. Door vanuit samenhang en integraliteit de verschillende 
varianten van een randweg te onderzoeken, wordt voorkomen dat de variantenstudie 
vooruit loopt en later opnieuw moet als bovenstaande elementen qua omvang 
veranderen.

Dit betekent enerzijds vertraging aan de voorkant, maar kan anderzijds juist winst 
opleveren in het verdere verloop, doordat er aan de voorkant een goede afstemming 
heeft plaatsgevonden.

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

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



2229438

Vraag 1
Is er voor de varianten studie al een opdrachtformulering gereed en vastgesteld?

Antwoord 1
Ja, naar aanleiding van het vastgesteld raadsbesluit en bijbehorend raadsvoorstel is 
een ambtelijke opdrachtformulering opgesteld.

Vraag 2
Gaat de variantenstudie worden uitgevoerd door "eigen" mensen?

a. Zo ja, wanneer is de variantenstudie gepland en/of gereed?
b. Zo nee, dan graag een antwoord op de volgende vragen:

i. Is er al een aanbesteding gestart op basis van deze 
opdrachtenformulering?
En Is er al een opdracht verstrekt om de varianten studie te gaan 
uitvoeren ?
Wanneer is deze varianten studie gereed?

ii. Als er geen aanbesteding is gestart wanneer is die dan te verwachten?

Antwoord 2
Ja en nee. De regie van het proces ligt in handen van de gemeente. Vanuit de 
gemeente wordt voorwerk verricht en worden de externe onderzoeken begeleid. Ter 
aanvulling op de eigen ambtelijke bezetting wordt de benodigde expertise en dus 
ínhoud ingehuurd in de vorm van diensten.

Antwoord 2.a
Het exacte moment waarop de variantenstudie gereed is, kan nu nog niet worden 
aangegeven.

Antwoord 2.b
i. Is er al een aanbesteding gestart op basis van deze 

opdrachtenformulering?
Antwoord: Er hebben voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met 
marktpartijen.

En is er al een opdracht verstrekt om de varianten studie te gaan 
uitvoeren?
Antwoord: Er is nog geen opdracht verstrekt om de variantenstudie uit te 
voeren.

Wanneer is deze varianten studie gereed?
Antwoord: er kan momenteel nog niet worden aangegeven wanneer de 
variantenstudie gereed is. Zie ook het antwoord op vraag 2a.

ii. Als er geen aanbesteding is gestart wanneer is die dan te verwachten? 
Antwoord: het streven is om na de vaststelling van de regionale 
investeringsagenda met de aanbestedingsprocedure te starten.

Vraag 3
Hoe groot schat het college de eventueel opgelopen vertraging op de globale 
tijdsplanning uit uw raadsvoorstel van 23 november 2021 in?
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Antwoord 3
Met het integraal behandelen van de vervolgstudie naar de randweg Steenbergen met 
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden wordt nu mogelijk een stap terug gezet om 
vervolgens drie stappen vooruit te kunnen zetten. De variantenstudie maakt 
onderdeel uit van een groter geheel en dient niet los te worden gezien van de andere 
elementen van een ruimtelijke ontwikkeling. De andere elementen hebben een 
randweg bijvoorbeeld nodig voor een goede ontsluiting en de randweg heeft de 
andere elementen bijvoorbeeld nodig als kostendrager.

Wanneer de randweg als een losstaand project wordt gezien, dan kunnen de 
ontwikkelingen van de andere elementen belemmerd worden en wordt de kans op 
een financiële onderbouwing mogelijk niet benut.

Vraag 4
Is deze vertraging wellicht nog in te halen of te compenseren door tijdelijke 
maatregelen?

Antwoord 4
Door juist nu de integraliteit en samenhang goed in de gaten te houden hoeven er op 
een later moment geen werkzaamheden opnieuw gedaan te worden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

MĴX de-jongh, ra E.M.J. Pfŷřnt
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