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Onderwerp
Overdracht N259, reservering middelen

Steenbergen; 27 januari 2015

Aan de raad,
1. Inleiding
In november 2014 is de A4 officieel geopend. Als gevolg van de opening van de A4 heeft de N 259 zijn
bovenlokale functie verloren. Vanwege het verlies van de bovenlokale functie van de weg, wenst het rijk
de N 259 aan de gemeente over te dragen. Met Rijkswaterstaat hebben wij onder voorbehoud van
instemming van uw raad en de tweede kamer overeenstemming bereikt over de overdracht van de N 259
naar de gemeente. In dit voorstel wordt aan u gevraagd om in te stemmen met de bereikte
overeenstemming. Tevens wordt aan u gevraagd om voor de te ontvangen middelen die samenhangen
met de overdracht een bestemmingsreserve te vormen voor het dagelijks en periodiek onderhoud aan de
weg, kunstwerken, groen etc. en de nog extra te ontvangen middelen vanuit het rijk te besteden ten
behoeve van een eenmalige investering voor verbeteringsmaatregelen aan de weg.
2. Achtergrond
Het rijk dient voor de overdracht de procedure op grond van de Waterstaatswet 1900 te volgen. In het
tweede lid van artikel 1 van de Waterstaatswet is bepaald dat Waterstaatswerken (waaronder begrepen
wegen) die in beheer en onderhoud zijn van het rijk en die niet van nationaal belang zijn, bij Koninklijk
besluit bij anderen in beheer of onderhoud kunnen worden gebracht, indien daar omtrent
overeenstemming is bereikt tussen het rijk en die anderen (in dit geval dus de gemeente Steenbergen).
Op basis van het voorgaande is het college tot bijgevoegde conceptovereenkomst gekomen met het rijk.
In de overeenkomst genoemde De Staat.
De belangrijkste bepalingen in de overeenkomst betreffen:
De betaling door het rijk aan de gemeente voor het toekomstige onderhoud van de weg van 0 6,3
miljoen. Te ontvangen na overdracht van de weg.
De betaling door het rijk van een bedrag van maximaal 6 1.1 miljoen voor het realiseren van
eenmalige verbeteringsmaatregelen aan de weg. Inhoudende het in een zodanige staat van
onderhoud brengen van de weg dat deze voldoet aan de in de rest van de gemeente hanteerde
kwaliteitsnormen, waaronder ook begrepen het aanbrengen van zogenaamde essentiële
herkenbaarheidskenmerken op de weg (o.a. het aanbrengen van dubbele markeringen in het
midden van de weg). Bedrag te ontvangen na uitvoering van de werkzaamheden uiterlijk binnen 5
jaar na ondertekening van de overeenkomst op basis van de werkelijke kosten tot het genoemde
maximum.
De weg zal in beheer en onderhoud overgaan naar de gemeente op 16 juli 2015. Het eigendom
zal worden overgedragen tegen een symbolisch bedrag van 0 1 , - .
De bestaande fietspaden zullen voor 16 juli 2015 door Rijkswaterstaat in goede staat van
onderhoud worden gebracht.

Ter inzage ligt:

3. Overwegingen
De bijgevoegde concept-overeenkomst is tot stand gekomen na een lang proces van onderhandelen,
waarin vooral de hoogte van de toe te kennen vergoeding onderwerp van discussie was. In eerste
instantie was er naar onze mening sprake van een veel te laag bod voor een toe te kennen vergoeding
voor het onderhoud en beheer van de weg vanuit het Rijk. Om onze onderhandelingspositie te versterken
hebben wij door een extern bureau een onderhandelingsdocument opgesteld. Uiteindelijk zijn beide
partijen tot elkaar gekomen en is er sprake van een aanvaardbaar onderhandelingsresultaat. Vanaf 16 juli
2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de weg. Vanaf dat moment
moeten er financiële middelen beschikbaar zijn voor het dagelijks onderhoud. Voor het langdurig
onderhoud wordt door het rijk een bedrag betaald van C 6,3 miljoen. Dit bedrag zal in een
bestemmingsreserve genaamd beheer en onderhoud N 259 worden gestopt om toekomstig onderhoud uit
te kunnen betalen. Het bedrag is voldoende om minimaal de eerst komende 20 jaar het onderhoud uit te
kunnen betalen.
Het maximale bedrag van C 1,1 miljoen is voor eenmalige investeringskosten bestaande uit het volgens
de gemeentelijke standaarden in goede staat van onderhoud brengen van de weg (eenmalige
verbeteringsmaatregel N 259). Hiervoor geeft RWS een maximale bijdrage van 6 1,1 miljoen. De
verwachting is dat er maximaal een bedrag van C 1,5 miljoen noodzakelijk is voor de eenmalige
verbeteringsmaatregelen. Wij stellen u voor om het bedrag van C 1,5 miljoen te reserveren in de begroting
van 2016 als eenmalige investering verbeteringsmaatregelen N 259. C 1,1 miljoen kan worden
gedeclareerd bij het rijk (De Staat). De overige 0 400.000, - dienen te worden bekostigd uit de
bestemmingsreserve beheer en onderhoud N 259.
In de meerjarenbegroting staan voor 2016 al bedragen gereserveerd van C 232.000, - voor verbetering
fietsinfrastructuur en 0 1 miljoen euro voor aanpassingen van de weg. Het gereserveerde geld voor het
fietspad betreft de aanleg van het ontbrekende stuk fietspad tussen de rotonde bij de Nassaulaan aan de
noordzijde van Steenbergen en de rotonde bij de Franseweg aan de zuidzijde van Steenbergen. Het
gereserveerde bedrag van C 1 miljoen betreft hetzelfde stuk weg. Hierbij gaat het om het inrichten van dit
weggedeelte als 50 km zone, het eventueel slopen van het viaduct en vervangen door een rotonde en
mogelijke kleinere aanpassingen. Of dit ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden is afhankelijk van
nader onderzoek naar de kosten en verkeersveiligheid maar ook naar de wensen die er leven bij de
bevolking. Het idee is om dit onderzoek in 2015 en begin 2016 uit te voeren. Te zijner tijd ontvangt u hier
nog een nader voorstel over. Voor deze toekomstige herinrichting kan co-financiering worden
aangevraagd bij de provincie zodra het plan uitvoeringsgereed is. Het al gereserveerde bedrag van
0 1.232.000, - staat dus los van de totale bijdrage van 0 7,4 miljoen van de Staat.
Uitgangspunt is dat de totale werkzaamheden, eenmalige verbeteringsmaatregelen * fietspad en
aanpassingen weggedeelte tussen de beide rotondes bij Steenbergen worden uitgevoerd in 2016 doch
uiterlijk in 2017 (afhankelijk van het tijdstip van besluitvorming vanuit de provincie over evt. co
financiering). Na uitvoering van de werkzaamheden worden er de komende 20 jaar geen grote uitgaven
verwacht. Het restant van de bestemmingsreserve dient gereserveerd te blijven om ook na die 20 jaar het
dagelijks en periodiek onderhoud te bekostigen.
Na 16 juli 2015, de datum van de overdracht van het beheer en onderhoud van de N 259, kan het huidige
verbod voor landbouwverkeer geldende voor het weggedeelte ter hoogte van de Welberg (tussen de
zuidelijke rotonde bij de Franseweg en de afslag Welberg) al komen te vervallen. Dit verbod heeft gelet
op de afname van de verkeersintensiteiten geen toegevoegde waarde meer.
4. Middelen
Het is wenselijk om:
Het bedrag van C 6,3 miljoen onder te brengen in een afzonderlijke bestemmingsreserve dagelijks en
periodiek beheer en onderhoud N259.
Op de investeringsstaat 2016 bij de begroting 2016 een bedrag van C 1,5 miljoen op te nemen voor de
eenmalige investeringskosten voor verbeteringsmaatregelen aan de N259.
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Bovengenoemde investering voor een bedrag van C 1,1 te dekken uit de van De Staat te ontvangen

bijdrage en voor C 400.000, - te beschikken over hiervoor genoemde te vormen bestemmingsreserve.
5. Risico's
Doordat de gemeente de weg overneemt en een bedrag meekrijgt om de weg eenmalig op te knappen
zodat voldaan wordt aan de gemeentelijke standaard van onderhoud zijn er geen risico's aanwezig.
Omdat nog niet volledig duidelijk is hoe ingrijpend de eenmalige verbeteringsmaatregelen zullen zijn
wordt voorgesteld om een hoger bedrag van 0 1,5 miljoen te ramen, dan de te ontvangen C 1,1 miljoen
van het rijk.
Ten aanzien van het aanvullende bedrag dat al gereserveerd is van C 1.000.000, - en C 232.000 volgt nog
een nader onderzoeks/inspraaktraject. Dit kan nog tot bijstellingen lijden in financiële zin zowel naar
beneden als naar boven.
6. Communicatie/Aanpak
Voor de nog uit te voeren herinrichtingsmaatregelen zal eind 2015, begin 2016 nog nader onderzoek
plaatsvinden met daaraan ook gekoppeld een communicatietraject van inspraak met de bevolking..
Het grootschalige onderhoud, inclusief het aanbrengen van de essentiële herkenbaarheidskenmerken zal
plaatsvinden in 2016 of 2017. Getracht zal worden om bovengenoemde werkzaamheden tegelijkertijd uit
te voeren.
7. Voorstel
1.

Instemmen met de overdracht van de N259 van de Staat naar de gemeente op basis van de
bijgevoegde concept-overeenkomst.

2.

Een bedrag van C 6,3 miljoen onderbrengen in een aparte bestemmingsreserve dagelijks en

3.

periodiek beheer en onderhoud N 259.
Op de investeringsstaat 2016 een bedrag van 6 1,5 miljoen opnemen voor eenmalige
investeringskosten voor verbeteringsmaatregelen N 259.

4.

De voornoemde investering voor C 1,1 miljoen dekken uit de door de Staat toegezegde bijdrage
en voor C 400.000, - te beschikken over de gevormde bestemmingsreserve beheer en onderhoud
N259.

Hoogachtend,
de loc
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