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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Motie drempelschouw

Steenbergen; 22 november 2022

Aan de Raad,

Bij de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GWP) en meerjarig 
uitvoeringsprogramma (MUP) 2021-2025 op 4 maart 2021, heeft uw raad een motie (2107594) 
unaniem aangenomen over de drempels in gemeente Steenbergen. In deze motie verzoekt u het 
college om in het jaar 2021 een 'drempelschouw' te laten plaatsvinden door eigen personeel en 
deze schouw te voorzien van (indien nodig) verbeterpunten en oplossingen en deze te 
rapporteren aan de raad.

In gemeente Steenbergen liggen circa 800 drempels. Deze drempels zijn in de loop der járen 
gemaakt conform de toen geldende richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in het verleden diverse keren 
aangepast omdat men weer tot nieuwe inzichten kwam. Tevens werd en wordt er rekening 
gehouden met hulpdiensten, busvervoer en landbouwvoertuigen bij de realisatie van een 
drempel. Zodoende bestaan er verschillen in uitvoering van drempels binnen gemeente 
Steenbergen.

Om alle 800 drempels te bekijken en te toetsen aan de huidige nationale richtlijnen van het 
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 
Verkeerstechniek (CROW) is er onvoldoende ambtelijke capaciteit binnen de gemeente 
Steenbergen. Er is daarom besloten om een digitale enquête af te nemen onder eigen personeel, 
bewoners, agrariërs en andere gebruikers van de weg.

De enquête heeft van 17 maart t/m 28 april 2022 open gestaan voor reacties. Gedurende deze 
tijd hebben 496 respondenten de enquête ingevuld. Van de circa 800 drempels hebben 65 
respondenten een positieve reactie achtergelaten. De 431 overige respondenten hebben een 
negatieve reactie achtergelaten.

De reeds gemaakte kosten van C 8.700,- voor het beschikbaar stellen van de digitale applicatie en 
het verwerken van de ruwe onderzoeksresultaten, zullen toegelicht worden in de GWP bijlage 
van de jaarrekening. Deze kosten worden opgevangen binnen de bestaande middelen die aan 
het GWP zijn toegekend.

In de meegestuurde rapportage zijn alle ontvangen reacties weergegeven en worden de 16 
drempels met de meeste negatieve reacties verder toegelicht. Vanuit deze reacties zijn er 
suggesties gegeven voor vervolgstappen op basis waarvan we drempels aan kunnen passen op 
natuurlijke momenten bij bijvoorbeeld toekomstige reconstructies of groot onderhoud.
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Uit de resultaten is gebleken dat het grootste gedeelte van de 16 drempels met de meeste 
negatieve reacties, nader bekeken dienen te worden om hier de juiste conclusies aan te 
verbinden. Uw motie houdt echter het schouwen van de drempels in de gemeente Steenbergen 
in, zodoende zijn de suggesties nog niet verder uitgewerkt. De huidige capaciteit laat het niet toe 
om dit nader te bekijken.

Wij gaan ervan uit, met het toezenden van deze raadsmededeling en de rapportage, uitwerking 
te hebben gegeven aan uw motie.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, .de burgemeester,
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