
gemeente Steenbergen 
min mi in ii in ii ii 

BM1501135 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Overdracht beheer en onderhoud (parallel)wegen van het rijk naar de gemeente die zijn aangelegd in 
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Aan de Raad, 

In verband met de aanleg van de A4 zijn ook verschillende nieuwe (parallel) wegen aangelegd. Deze 
wegen hebben geen landelijke functie en daarom is het vanzelfsprekend dat deze wegen, met 
bijbehorend groen en watergangen en daarbij behorende objecten zoals verlichting en duikers worden 
overgedragen in beheer en onderhoud naar de gemeente. Om de overdracht van beheer en eigendom 
van de wegen te regelen is een overeenkomst opgesteld. De overeenkomst is bij deze raadsmededeling 
gevoegd. 

De belangrijkste bepalingen in de overeenkomst zijn: 
De betaling door het rijk aan de gemeente voor het toekomstig onderhoud van de wegen, groen 
watergangen en bijbehorende objecten van 0 4.189.414,85. Te ontvangen na overdracht van de 
weg. 
Het beheer en onderhoud van de betreffende wegen komt met ingang van 16 juli 2015 bij de 
gemeente te liggen. 
Afspraken over het overdracht van beheer en onderhoud in het algemeen en meer specifieke 
afspraken over het beheer en onderhoud van kunstwerken die onder of over de A4 lopen (om 
zodoende discussies te voorkomen wie nu wat onderhoud). 
De weg zal officieel in eigendom worden overgedragen tegen een symbolisch bedrag van 6 1 , -

De overdracht vindt budgettair neutraal plaats. De door de gemeente te ontvangen afkoopsom dekt de 
toekomstige onderhoudskosten. Deze afkoopsom voor eeuwig durend Beheer en Onderhoud is bepaald 
aan de hand van de normering zoals die vastgelegd is in de publicatie 145, van het CROW. Dit is een 
landelijk geaccepteerde wijze van het berekenen van de onderhouds- en beheerskosten. 

Het te ontvangen bedrag kan tijdelijk tot het moment wanneer het nieuwe wegenbeheersplan gereed is in 
een reserve worden gestort. Bij de vaststelling van de najaarsnota zal aan uw gemeenteraad worden 
voorgesteld om de berekende afkoopsom onder te brengen in een reserve genaamd A4 overige wegen. 
Uitgaven die vóór vaststelling van het nieuwe wegenbeheersplan gedaan moeten worden kunnen ten 
laste van deze reserve worden gebracht. 



Wanneer het nieuwe wegenbeheersplan gereed is kan de reserve worden overgeheveld naar het 
wegenfonds. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, de loco 

Vos 

2 


