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De aanleg van de Noordelijke Randweg
Zevenbergen bestaat uit de volgende
onderdelen:
- Een 80km randweg ten noorden van
de kern Zevenbergen.
- Drie rotondes:
- een westelijke rotonde aansluitend
op de provinciale weg N285
- een middelste rotonde die
gebiedsontwikkeling ZevenbergenNoord mogelijk maakt
- een oostelijke rotonde aansluitend
op de N285 en de Oostrand
(N389).
- Een brug over de Roode Vaart
- Een halfverdiepte onderdoorgang bij
de Achterdijk
- Een viaduct over de spoorlijn Lage
Zwaluwe - Roosendaal.

De Noordelijke Randweg Zevenbergen moet gebiedsontwikkeling ten noorden
van het dorp mogelijk maken, de huidige provinciale weg N285 door de kern van
Zevenbergen ontlasten en de leefbaarheid verbeteren. Het project kent een lange
voorgeschiedenis die eind 2017 tot een tracékeuze en uitvoeringsovereenkomst
tussen provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk en in april 2019 tot een
onherroepelijk bestemmingsplan heeft geleid. De provincie is vanaf 2018 aan de
slag gegaan met het verwerven van benodigde gronden en de voorbereiding van
de aanbesteding. In augustus jl. is met de start van het aanbestedingsproces een
nieuwe stap gezet die eind 2022 moet leiden tot een definitief ontwerp, gunning
van de opdracht en de start van de werkzaamheden. In deze nieuwsbrief leest
u o.a. meer over de verwerving van de gronden, het aanbestedingsproces en de
planning.

Verwerving gronden
Voor de realisatie van de Noordelijke Randweg heeft de provincie Noord-Brabant grond moeten
aankopen. Met een aantal grondeigenaren is tot vrijwillige overeenstemming gekomen en in
2 gevallen moest worden overgegaan tot onteigening d.m.v. een Kroonbesluit. Daarnaast is
de provincie nog in gesprek met de gemeente Moerdijk over de aankoop van gemeentelijke
percelen en met het Waterschap over de aankoop van een sloot langs het spoor en de vestiging
van een opstalrecht over de Roode Vaart. Dit wordt spoedig afgerond.

Nadere onderzoeken
In de komende maanden zullen er nog verschillende onderzoeken plaatsvinden in het
plangebied. Eind 2021 wordt er een veldonderzoek naar niet-gesprongen explosieven
uitgevoerd over het hele wegtracé. Vanwege aanpassing van regelgeving moeten de
stikstofberekeningen opnieuw worden uitgevoerd. De verwachting is dat dit laatste niet tot
nieuwe uitgangspunten leidt. Daarnaast worden er momenteel gesprekken gevoerd met direct
omwonenden over te treffen geluidssaneringsmaatregelen.

Innovatieve aanbesteding

Colofon

In dit project is ervoor gekozen een aannemer te selecteren op basis van het zogenaamde `Best
Value Proposal’. Bij deze werkwijze krijgen aannemers veel ruimte om te komen met duurzame en
innovatieve oplossingen. In dit project worden aannemers uitgedaagd hoog te scoren op CO2-reductie,
participatieaanpak en een goede balans tussen aanleg- en beheerkosten. Deze manier van aanbesteden is
een landelijke trend waarbij de provincie vooroploopt. Niet voor niets is de Provincie Noord-Brabant al twee
jaar op rij door Bouwend Nederland uitgeroepen tot meest duurzame publieke opdrachtgever.

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van de provincie
Noord‑Brabant.

Planning
Ten opzichte van een eerder bekende planning verwachten we de openstelling van de weg eind 2025 /
begin 2026. Naast een langer durend grondverwervingsproces en een langere aanbestedingsprocedure,
is uit aanvullend onderzoek naar voren gekomen dat de ondergrond van de nieuwe weg te weinig
draagkracht heeft aan weerszijden van de spoorlijn en bij de Roode Vaart. Daardoor moet er rekening
worden gehouden met een lange zettingsperiode van de grondlichamen voor de bruggen. Dit zettingsproces
kan op zich technisch worden versneld, maar dan wel tegen zeer hoge extra kosten. Daar is niet voor
gekozen. Echter, dit alles hindert de gemeentelijk gebiedsontwikkeling ten noorden van Zevenbergen niet.
Voor de realisatie van die plannen is de randweg tijdig gereed. Onderstaand een volledig overzicht van de
planning:
Wanneer
September 2021 - Maart 2022
April - Juni 2022
Juli - Oktober 2022
November 2022
2023
2025/2026

Wat
Informatieoverdracht en opstellen aanbiedingen
Beoordelen ingekomen aanbiedingen en voorlopige
gunning
Nadere uitwerking en detaillering door aannemer
Definitieve gunning
Eerste schop in de grond
Oplevering

Op de hoogte blijven?
Meer informatie over de N285 Herinrichting Noordelijke Randweg Zevenbergen is te vinden op
www.brabant.nl/n285/n285-noordelijke-randweg-zevenbergen. Of neem contact op met Sander
Kwakkernaat, Omgevingsmanager N285 Noordelijke Randweg Zevenbergen, via 06 - 22 47 30 05 of via
AKwakkernaat@brabant.nl.
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