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Aan de Raad, 
Inleiding 
Door de VVD fractie is een viertal raadsvragen gesteld voor het vragen half uur van de raadsvergadering 
van 31 oktober 2013. De eerste twee vragen zijn mondeling beantwoord door de verantwoordelijk 
wethouder in de raadsvergadering. Zoals afgesproken zou u over de twee nog openstaande vragen nader 
schriftelijk worden geïnformeerd. De nog openstaande vragen zijn: 

Wat is de houding van de Provincie inzake het al dan niet verschuldigd zijn van het bedrag van 3 
miljoen euro door de gemeente Steenbergen? 
Naar de Steenbergse raad is in het verleden gecommuniceerd dat de voorwaarden omtrent de 
bijdrage van 3 miljoen voor een versnelde aanleg goed zijn vastgelegd. Wat is naar uw mening 
de juridische houdbaarheid van de overeenkomst op dit moment? 

Achtergronden: 
Alvorens inhoudelijk in te gaan op de vragen geven wij u een overzicht van de in het verleden 
gemaakte afspraken met betrekking tot de regiobijdrage A4.: 

Op 8 juli2005 is de Samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage A4 Zuid ondertekend. Het is een 
overeenkomst tussen provincie, gemeente Bergen op Zoom en gemeente Steenbergen. 
Inhoud: De gemeente Steenbergen draagt op termijn C 3 miljoen bij aan de versnelde aanleg van 
de A4 mits de aanleg start voor 2010 en de gemeente de kans krijgt om een glastuinbouwgebied te 
ontwikkelen. De 0 3 miljoen zou worden betaald vanuit de opbrengsten die de gemeente zou 
krijgen door de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in Dinteloord. 

Op 23 april 2009 is er een erratum van de samenwerkingsovereenkomst A4 zuid ondertekend: 
Betrokken parti jen: Provincie, gemeente Bergen op Zoom en gemeente Steenbergen 
Inhoud: In het erratum staat alleen de aanpassing van termijnen opgenomen. 

Op 25 februari 2010 is het raadsbesluit tot instemming met de bestuursovereenkomst Agro Food 
Cluster West Brabant genomen.. Op 30 juni 2010 is de bestuursovereenkomst Agro Food Cluster 
West-Brabant ondertekend. Dit is een overeenkomst tussen de gemeente Steenbergen en 
provincie. 
Inhoud: De gemeente betaalt geen 6 3.000.000,- aan de provincie. De provincie maakt namens 
Steenbergen de regiobijdrage A4-Zuid (0 3 miljoen) over aan het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. 

Overwegingen 
Tijdens de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage /44was het 
uitgangspunt van de gemeente om zelf een glastuinbouwgebied te ontwikkelen bij Dinteloord. De te 



ontvangen middelen uit de ontwikkeling van het gebied zouden door de gemeente worden ingezet 
voor het betalen van de regiobijdrage van C 3.000.000, -. Na de ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomstzijn zowel binnen de gemeente als de provincie de inzichten 
veranderd en is er voor gekozen dat de provincie het glastuinbouwgebied zou ontwikkelen. Dit 
vanwege het grootschalige bovenregionale karakter en het beperken van de f inanciële risico's voor 
de gemeente. Omdat hierdoor de geplande inkomsten voor de gemeente kwamen te vervallen was 
het ook niet langer mogelijk om de regiobijdrage te betalen en werd dus niet voldaan aan de 
Samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage A4 Zuid. Er moest dus een oplossing worden 
gevonden ten aanzien van de regiobijdrage. Deze is uiteindelijk ook gevonden doordat in de 
Bestuursovereenkomst Agro Food Cluster West Brabantstaat opgenomen dat de provincie de 
regiobijdrage A4 zuid overmaakt namens de gemeente aan het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. 

Beantwoording vragen 
1: De houding van de provincie? 
De provincie staat zij aan zij met de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom en heeft de 
regiobijdrage voor de versnelde aanleg aan het rijk bevroren. 
2. Wat is de jur idische houdbaarheid van de overeenkomst? 
Er zit licht tussen de overeenkomst van de gemeente en de provincie en de overeenkomst tussen 
de provincie en het rijk. Wij zijn op dit moment hierover in onderhandeling met desbetreffende 
parti jen. Gedurende deze onderhandel ingen kunnen wij hierover geen nadere mededel ingen doen. 

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

r. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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