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Aan de Raad,

1. Inleiding
Bij het vaststellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GWP) in maart 2021 is door 
uw raad een amendement aangenomen. U gaf de opdracht om de studie naar een randweg 
Steenbergen-West te koppelen aan ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. In december 2021 is 
deze voorstudie naar een randweg met ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in uw raad 
behandeld. Uw raad heeft besloten om vervolgstudies te laten doen naar ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden met een randweg bij de kern Steenbergen.

De ruimtelijke ontwikkelingen bestaan onder andere uit de komst van een bedrijventerrein, 
natuur, voorzieningen en woningen. In februari 2022 heeft uw raad de Wet voerkeursrecht 
gemeenten (Wvg) bekrachtigd voor het gebied ten westen van Steenbergen. In de voor u liggende 
raadsmededeling wordt de samenhang en tijdspad van de ruimtelijke ontwikkeling met een 
randweg bij de kern Steenbergen verder toegelicht.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Een randweg aanleggen langs de kern van Steenbergen maakt deel uit van een grotere 
ruimtelijke ontwikkeling passend bij de ambitie van Steenbergen om een aantal ruimtelijke 
projecten uit te voeren. Zowel in het amendement van maart 2021 en het raadsbesluit van 
december 2021 zijn de ruimtelijke ontwikkelingen dan ook verbonden aan de studie naar een 
randweg.

De ruimtelijke ontwikkelingen betreffen:

Wonen (waar kan de gemeente Steenbergen nieuwe woningen realiseren?) 
Bedrijventerrein Reinierpolder III (beoogd in de oksel van de A4 en de Zeelandweg-Oost) 
Voorzieningen realiseren (variërend van zorgvoorzieningen tot commerciële 
voorzieningen)
Infrastructuur (niet alleen een randweg, maar ook de aftakkingen, fietsen en wandelen) 
Natuur en recreatie (waaronder de ecologische verbindingszone)
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De ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente Steenbergen kent nog vele onzekerheden. Dit is 
gebruikelijk bij projecten waarbij ruimtebeslag, aantallen en inhoudelijk programma (welke 
voorzieningen? welke weg? welke woningen?) nog niet vaststaan en waarbij diverse varianten 
mogelijk zijn. Het is nadrukkelijk in het belang van de gemeente om deze varianten in dit stadium 
nog open te houden. Stap voor stap wordt de haalbaarheid getoetst in maatschappelijk opzicht, 
in strategisch opzicht, in technisch opzicht en in financieel opzicht.

De ruimtelijke ontwikkelingen zijn in het afgelopen jaar al stap voor stap verder gebracht. Zo is 
inmiddels Wvg gevestigd op gronden in Steenbergen West en worden er stappen gemaakt in de 
ontwikkeling van een lokaal en strategischt bedrijventerrein. Daarnaast zijn we met de West- 
Brabant West gemeenten aangevuld met de gemeente Tholen, in overleg om zijn afspraken te 
maken over de aantallen te ontwikkelen woningen waarbij de verstedelijkingsstrategie 
rugdekking geeft aan deze ontwikkelingen. Een deel van de woningbouwopgave zal naar alle 
waarschijnlijkheid landen in Steenbergen-West.

Tenslotte is op andere vlakken gekeken naar welke voorzieningen die in aanmerking komen om 
mogelijk onderdeel uítte maken van de ruimtelijke ontwikkelingen, en daarmee enerzijds 
onderdeel kunnen worden van een groter geheel en anderzijds verkeer kunnen onttrekken aan 
de kern Steenbergen.

Regionale Verstedelijkingsstrategie en Regionale Investeringsagenda

De gemeente Steenbergen maakt onderdeel uit van de stedelijke regio West-Brabant West 
(SRWBW). Als stedelijke regio is een gezamenlijke strategie ontwikkeld waarin de unieke 
(economische) positie van West-Brabant West op het gebied van onze topsectoren (met name 
Agrofood en Biobased) goed tot uitdrukking komt. De ambitie van de gemeente Steenbergen, 
onder andere vastgelegd in het beleidskader Economische Kracht, past daarmee naadloos in de 
verstedelijkingsstrategie. De verstedelijkingsstrategie heeft geleid tot een ambitie op hoofdlijnen. 
De eerstkomende stap is om de ambitie op hoofdlijnen te vertalen naar een Regionale 
Investeringsagenda. U heeft als raad onlangs de inbreng van de gemeente Steenbergen 
besproken. In samenspraak met de SRWBW en de provincie wordt op dit moment gewerkt aan 
het uitwerken van de Regionale Investeringsagenda (ook hierover bent en wordt u separaat 
geïnformeerd).

De Regionale Investeringsagenda geeft input aan de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente 
Steenbergen zoals hierboven is genoemd. En daarmee wordt wederom een stapje vooruit gezet 
in de ruimtelijke ontwikkeling. De RIA zal in het eerste kwartaal van 2023 gereed zijn.

Stand van zaken randweg

Voor een goede studie naar een randweg voor de gemeente Steenbergen is enig inzicht in het 
beoogde ruimtelijke programma noodzakelijk. De enig juiste bron waarmee gewerkt kan worden 
zijn scenario's die voortkomen uit de doelstellingen en de ruimtelijke ontwikkelingen voor 
Steenbergen zelf.
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Dat wil zeggen dat er met enige zekerheid gesproken moet kunnen worden over de realisatie van 
onder andere:

Woningen
Bedrijventerrein
Natuur en recreatie
Voorzieningen (zorg en commercieel)

Achterliggende gedachte is dat de totale ruimtelijke ontwikkeling de kosten dient te dragen die 
gepaard gaan met het aanleggen van een randweg. Naar verwachting zullen in het eerste 
kwartaal van 2023 de contouren zichtbaar zijn van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen, waar de 
randweg deel van uitmaakt.

Op dit moment worden de mogelijke scenario's onderzocht, het onderzoek zal in het eerste 
kwartaal van 2023 worden afgerond.

Met het gereed komen van de RIA en de beschikbaarheid van diverse scenario's kan 
daadwerkelijk in het eerste kwartaal van 2023 gestart kan worden met de vervolgstudie: 

welke varianten van ruimtelijke ontwikkelingen met een randweg zijn er? 
welk effect heeft dit op de verkeerscirculatie en verkeerskundige knelpunten in de kern 
Steenbergen?

Prioriteit college

Voortkomend uit het Raadsakkoord heeft het college een aantal prioriteiten benoemd, die 
zijn/worden uitgewerkt in het collegeactieprogramma en verwerkt in de begroting 2023 en 
verder. Een van deze prioriteiten betreft het oplossen van verkeerskundige knelpunten in de kern 
Steenbergen. Zij legt daarmee de focus op de aanleiding van de vraag naar de randweg, namelijk 
de verkeerskundige knelpunten. Het college ziet de randweg als een structurele oplossing, die 
echter nog op zich laat wachten. In 2023 zal enerzijds gewerkt worden aan een structurele 
oplossing en anderzijds zal actie ondernomen worden ondernomen om de knelpunten nader te 
inventariseren en indien mogelijk (tijdelijk) op te lossen.

Planning 2023 en verder

De planning van de vervolgstudies naar de ruimtelijke ontwikkelingen met een randweg bij de 
kern Steenbergen dient gelijk op te lopen met de gehele ruimtelijke ontwikkelingen in de 
gemeente Steenbergen. In grote lijnen betekent dit het volgende voor de uit te voeren stappen:

1. Variantenstudie. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 zal, op basis van de 
uitkomsten van de RIA en de scenario's rondom ruimtelijke ontwikkeling, de 
variantenstudie naar de ruimtelijke ontwikkelingen met een randweg bij de kern 
Steenbergen worden opgepakt. Dit heeft naar verwachting een doorlooptijd van zes 
maanden

2. De uitkomsten van deze variantenstudie levert een goed inzicht op in de effecten van 
ruimtelijke ontwikkelingen met een randweg op de verkeerscirculatie en verkeerskundige 
knelpunten in de kern van Steenbergen. Middels een nog vorm te geven participatie- 
traject worden ook belanghebbenden hierbij betrokken. Ook dit zal in 2023 uitgevoerd 
worden.
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3. Voor de keuze van een mogelijk tracé van de randweg is meer nodig. Deze keuze dient te 
worden gezien in het licht van de gehele ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente 
Steenbergen en die van de kern in het bijzonder. En zoals gezegd worden deze ruimtelijke 
ontwikkelingen stap voor stap vorm gegeven, waarbij het op dit moment in het belang is 
van de gemeente Steenbergen om diverse varianten en scenario's open te houden. Een 
planning is dan ook moeilijk aan te geven, niet anders dan dat een en ander uiterlijk in 
het eerste kwartaal van 2025 zijn beslag zal moeten krijgen in een juridisch kader om te 
voorkomen dat de Wvg van rechtswege vervalt.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steënberge'

de secretaris,

elt, MBA
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