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Overeenkomst tussen de Staat 

en de gemeente Steenbergen 

met 16 tekeningen, betreffende 

het regelen van de overdracht 

van beheer en onderhoud van 

infrastructurele objecten en de 

overdracht van gronden.  

 

de ondergetekenden,  

 

de Minister van Infrastructuur en Milieu, handelende als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger 

van de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de directeur Netwerk Management van de 

dienst Zuid Nederland van het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat, de heer F.C.M.A. 

Schrover  hierna genoemd ‘de Staat’   
 

en  

 

de gemeente Steenbergen, te dezen vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer J. Vos, die 

handelt ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Steenbergen d.d. 23-06-2015 hierna genoemd  ‘de gemeente’ 
 

 

 

 

overwegende dat  

 

- In het overdrachtsprotocol tussen gemeente Steenbergen en Rijkswaterstaat, versie 5 

februari 2014, getekend d.d. 12 februari 2014, afspraken gemaakt zijn ten aanzien van de 

overdracht van gerealiseerde werken; 

- deze overeenkomst de in het overdrachtsprotocol reeds vastgelegde afspraken 

formaliseert;  

- er als gevolg van de realisatie van A4 Dinteloord – Bergen op Zoom, gedeelte Steenbergen 

raakvlakken zijn tussen de beheersgebieden van partijen;  

- partijen in dat verband nadere afspraken wensen te maken over de regeling van beheer en 

onderhoud van de werken zoals benoemd in het overdrachtsprotocol; 

- de Staat eigenaar is van diverse percelen in het projectgebied van A4 Dinteloord – Bergen 

op Zoom, gedeelte Steenbergen; 

 -  partijen nadere afspraken wensen te maken omtrent de overdracht van bepaalde gronden 

alsmede de juridische en feitelijke levering daarvan;  

- dat beheer door partijen wordt aangemerkt als de wettelijke taak tot instandhouding van 

bestaande infrastructuur 

 

zijn als volgt overeengekomen 

 

Artikel 1  Doel van de overeenkomst  

Partijen beogen met deze overeenkomst nadere afspraken vast te leggen over de regeling van 

beheer en onderhoud van nader in deze overeenkomst te benoemen werken en objecten, alsmede 

de overdracht van nader in deze overeenkomst te benoemen gronden.   

 

Artikel 2  Beheer en onderhoud  

1. Met ingang van 16 juli 2015 berusten het beheer en onderhoud van de kruisende-, 

toeleidende- en parallelwegen / fietspaden met bijkomende werken bij de gemeente , voor 

zover deze werken op het grondgebied van de gemeente  zijn gelegen. De betreffende 

werken zijn aangeduid op de bij deze overeenkomst behorende tekeningen met 

kenmerken: afspraken grenzen Beheer en Onderhoud, versie 3.0. NB6065-2015-50001 t/m 

NB6065-2015-50015.  

2. De grenzen van beheer en onderhoud zijn na overleg tussen partijen nader op de in het 

vorige lid genoemde tekeningen vastgelegd.  

3. Het beheer en onderhoud van het constructieve deel van het kunstwerken waarmee de A4 

kruist, berust bij de Staat. 

4. Tot de in lid 3 bedoelde constructieve delen van het kunstwerk behoren de landhoofden, 

fundering,  brugdekken, stootplaten, voegovergangen, schampkanten, leuningen, 



antivandaalschermen, geleiderailconstructies voor zover verankerd aan het kunstwerk en 

klinkerbestrating ter plaatse van het talud onder het kunstwerk.   

5.        Het groot onderhoud van het wegdek, berust bij de Staat, hieronder wordt verstaan het 

vervangen van de asfaltverharding van het gehele brugdek. 

 6.  Het beheer en onderhoud van de wegen over de kunstwerken en de bijkomende werken en 

ophogingen berust bij de gemeente Steenbergen . 

 7.  Onder de in lid 6 genoemde bijkomende werken wordt verstaan de bermen, 

taluds(exclusief de klinkerbestrating onder het kunstwerk), geleiderailconstructies welke 

niet verankerd zijn aan het kunstwerk, hemelwaterafvoervoorzieningen, markering, 

openbare verlichting en het wegmeubilair. 

 8.  Uitzondering van het in lid 6 bedoelde beheer en onderhoud is het groot onderhoud van 

asfaltverharding, waarmee bedoeld wordt het vervangen van de gehele asfaltverharding op 

het brugdek. 

9. De Staat zal aan de gemeente  een eenmalige vergoeding betalen van € 4.189.414.85 

bestaande uit de gekapitaliseerde meerdere onderhoudskosten van de door de gemeente  

in beheer en onderhoud te nemen werken. De vergoeding wordt berekend door middel van 

de systematiek zoals bedoeld in paragraaf 5.1.2 van het tussen partijen afgesproken 

overdrachtsprotocol d.d. 5 februari 2014. 

 

Artikel 3  Grondoverdracht  

1. De ondergrond van de ingevolge het bepaalde in de artikel 2 van deze overeenkomst bij de 

gemeente  in beheer en onderhoud komende werken zal, voor zoveel deze eigendom is van 

de Staat, behoudens goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties door de Staat voor een bedrag van € 1,- per perceel in eigendom aan de 

gemeente  worden overgedragen. De overdracht van de eigendom zal vanwege de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden geregeld door het 

Rijksvastgoedbedrijf te Breda.  

 

 

Artikel 4  Betaling  

1. De Staat zal de vergoeding zoals bedoeld in artikel 2 lid 9 alsmede de in het kader van 

artikel 9 nader vast te stellen vergoeding betalen na de overname van het feitelijke beheer 

en onderhoud van de in artikel 2 genoemde werken  door de gemeente. 

2. Betaling van het  in lid 9 genoemde totaalbedrag zal plaatsvinden op het aangegeven 

tijdstip en wel binnen een maand nadat de gemeente  een declaratie onder vermelding van 

het bestelnummer 4500239030 – 10 bij Rijkswaterstaat Zuid Nederland ter attentie van de 

Crediteurenadministratie, postbus 8185, 3503 RD Utrecht heeft ingediend.  

 

Artikel 5  Beheersdaden  

De partijen verbinden zich binnen het gebied van de aan te leggen werken geen beheersdaden te  

verrichten, waarbij belangen van de andere partij kunnen zijn betrokken, dan na overleg met de 

andere partij.  

 

Artikel 6  Onvoorziene omstandigheden   

1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen 

welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 

instandhouding van deze overeenkomst niet mag worden verwacht. Zij zullen in goed 

overleg zo nodig de overeenkomst daaraan aanpassen.  

2. Partijen merken als onvoorziene omstandigheden in elk geval aan de situatie dat formele 

regelingen of besluiten leiden tot de niet of slechts gedeeltelijke goedkeuring, de schorsing 

of vernietiging van besluiten die uit de overeenkomst voortvloeien, een en ander met 

inbegrip van wijziging van regelingen, beleidswijzigingen, bestuurlijke koerswijzigingen of 

onherroepelijke beslissingen van een rechterlijke instantie of overheid. 

3. De wijziging van deze overeenkomst behoeft schriftelijke toestemming van alle partijen. 

4. De wijziging en de verklaring van toestemming met die wijziging wordt in afschrift als 

bijlage aan deze overeenkomst gehecht. 

 

Artikel 7  Ontbindende voorwaarden  

1. Indien onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn dat wijziging van de overeenkomst 

geen uitkomst biedt, kan voor de partij die zich op die omstandigheden beroept aanleiding 

geven zich te wenden tot de rechter met het verzoek om deze overeenkomst te ontbinden. 

2. Alvorens zich tot de rechter te wenden nodigt de in het vorige lid bedoelde partij de andere 

partij(en) uit om met haar in overleg te treden over een oplossing van de gerezen 



problemen. Leidt dit overleg niet binnen drie maanden tot overeenstemming dan kan de in 

het eerste lid bedoelde partij zich alsnog tot de rechter wenden. 

3. Partijen onderkennen de mogelijkheid dat zich omstandigheden voordoen die weliswaar de 

essentialia van de overeenkomst betreffen en uit dien hoofde tot ontbinding van deze 

overeenkomst zouden kunnen leiden, doch die partijen ertoe nopen ter uitvoering van deze 

overeenkomst nadere afspraken met elkaar te maken. Zij verbinden zich alsdan op 

constructieve wijze met elkaar te overleggen en voorts al het mogelijke te doen ter 

verzekering van de juiste nakoming van deze overeenkomst. 

4. Indien het in lid 2 en 3 bedoelde overleg tot overeenstemming leidt zal herziening, 

wijziging of aanvulling van de overeenkomst worden vastgelegd in een nader te sluiten 

wijzigings- c.q. aanvullende overeenkomst die als bijlage aan deze overeenkomst wordt 

gehecht. 

  

 

Artikel 8  Schadevergoeding  

Indien deze overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 6 en/of 7 wordt gewijzigd of 

(gedeeltelijk) ontbonden, zal de partij op wiens initiatief de wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding 

plaatsvindt, uitsluitend gehouden zijn om aan de andere partijen de kosten te vergoeden die deze 

noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs hebben moeten maken ten behoeve van de nakoming van 

afspraken die in deze overeenkomst zijn gemaakt, met uitzondering van de eigen personeelslasten 

en apparaatskosten. 

 

Artikel 9  Geschillen  

1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.  

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel 

nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door 

de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag.  

3. Er is sprake van een geschil zodra een der partijen dit schriftelijk aan de andere partijen 

meldt. Partijen dienen hierop met elkaar in overleg te treden teneinde te bezien of in der 

minne een oplossing voor dit geschil kan worden bereikt.  

 

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,  

 

 

’s-Hertogenbosch ……………………2015    Steenbergen ………………2015 

         

 

de Staat,                            de gemeente Steenbergen, 

 

 

 

  

F.C.M.A. Schrover      J. Vos 


