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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Afhandeling raadsmotie d.d.8 november 2012, bevriezen bijdrage 0 3 miljoen in verband met latere 
oplevering A4 

Steenbergen; 30 juni 2015 

Aan de Raad, 

Inleiding 
Op 23-11-2012 heeft uw raad een motie aangenomen om de betaling van de regionale bijdrage van C 3 
miljoen aan de provincie te bevriezen in verband met de latere oplevering dan december 2013 van de A4 
Zuid, gedeelte Steenbergen. Alvorens inhoudelijk in te gaan op de wijze waarop wij zijn omgegaan met de 
motie geven we bij achtergronden samengevat de historie weer. 

Achtergronden 
Op 8 juli2005is 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 0 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 C 3 miljoen zou worden betaald vanuit de opbrengsten die de gemeente zou krijgen door de 
ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in Dinteloord. 

Op 23 april2009 is er een erratum van de samenwerkingsovereenkomst A4 zuid ondertekend: De 
ondertekende partijen zijn wederom de provincie, gemeente Bergen op Zoom en de gemeente 
Steenbergen. 
Inhoud: In het erratum staan alleen de aanpassing van de 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 bestuurso vereenkomst Agro Food cluster West-Brabant 
ondertekend. Dit is een overeenkomst tussen de gemeente Steenbergen en de provincie Noord-Brabant. 
Inhoud: De gemeente betaalt geen 0 3.000.000, - aan de provincie. De provincie maakt namens 
Steenbergen de regiobijdrage A4-Zuid (C 3 miljoen) over aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Er 
is in deze overeenkomst geen sprake meer van een koppeling aan de start of opleveringsdatum van de 
snelweg. 

Tijdens de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage A4 Zuid was 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 het gemeentelijke deel van de regiobijdrage van C 3.000.000, -. Na de ondertekening van 
de Samenwerkingsovereenkomst zijn zowel binnen de provincie als binnen de gemeente de inzichten 
veranderd en er is voor gekozen dat de provincie het glastuinbouwgebied zou ontwikkelen. Dit vanwege 
het grootschalige bovenregionale karakter van het project en het beperken van de financiële 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 en het erratum. Er moest dus een oplossing worden 
gevonden ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage van 0 3 miljoen. Deze is uiteindelijk ook gevonden 
doordat in de Bestuursovereenkomst Agro Food Cluster West Brabant staat opgenomen dat de provincie 
het gemeentelijke deel van de regiobijdrage A4 zuid overmaakt namens de gemeente aan het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. 

Op 1 oktober 2012 heeft Rijkswaterstaat een brief verstuurd over een nieuwe datum voor de vervoegde 
ingebruikname van de A4 Dinteloord- Bergen op Zoom 
Inhoud: De oorspronkelijke geplande opleveringsdatum van de weg eind 2013 blijkt niet haalbaar te zijn 
en de nieuwe openstellingsdatum van de snelweg zou maart 2015 worden. 

23 november 2012 motie gemeenteraad: 
Inhoud: Vanwege de latere opleveringsdatum wordt de uitbetaling van de regionale bijdrage van C 3 
miljoen bevroren. 

17 december 2013: besluit college indienen schadeclaim bij Rijkswaterstaat. 
Inhoud: Aanvullend op de discussie over de regionale bijdrage is een schadeclaim ingediend in verband 
met de nieuwe openstellingsdatum van de snelweg bij Rijkswaterstaat door het college. Dit omdat het rijk 
zich niet of onvoldoende heeft gehouden aan zijn inspanningsverplichting (in de overeenkomst over de 
regiobijdrage tussen provincie en rijk was sprake van een inspanningsverplichting en niet van een harde 
vastgestelde opleverdatum) om de weg open te stellen in december 2013 inhoudende: 

Extra kosten ambtelijke begeleiding 0 53.619,30 en 0 13.261,25 externe kosten: Totaal 
6 66.880,55 (excl. Btw) 
Inkomstenderving gronduitgifte woningbouw en bedrijventerrein in verband met latere oplevering 
C 1.506.400, -

14 april 2014: brief Rijkswaterstaat aan provincie Noord-Brabant over de regionale bijdrage en 
vergoeding directe kosten: 
Inhoud: De regio-overeenkomst, het erratum, inclusief de te betalen bijdrage vanuit de provincie aan het 
rijk blijven overeind. Gezien de uitzonderlijke situatie wordt wel een kostenvergoeding gegeven voor de 
gemaakte extra kosten betreffende de onderhoudskosten en/of herstelwerkzaamheden aan de N257 
tussen de huidige N259 en de in aanleg zijnde A4. In plaats van aan de provincie zoals oorspronkelijk 
gedacht, wordt deze vergoeding uitbetaald aan de gemeente Steenbergen omdat het beheer en 
onderhoud van de weg al bij de gemeente ligt sinds 1-1-2014. Het totale te vergoeden bedrag voor extra 
onderhouds- en herstelkosten aan de N 257 bedraagt 0 127.702, - excl. btw. Tevens stemt 
Rijkswaterstaat in met de gevraagde kostenvergoeding voor de extra gemaakte ambtelijke en externe 
advieskosten door de gemeente van 6 66.880,55. Een totaalbedrag van 6 194.582,55 excl. btw. 
De geclaimde inkomstenderving in verband met de vertraagde uitgifte van gemeentelijke gronden 
(indirecte kosten) wordt niet vergoed. 

Pas nu ontvangt u een raadsmededeling. Dit komt doordat het lastig was en lang duurde om de agenda's 
van de verschillende bestuurders op elkaar af te stemmen naar aanleiding van de brief van 14 april 2014 
en omdat het rijk, provincie en de gemeente Bergen op Zoom nog nadere gesprekken hebben gevoerd 
over de regiobijdrage waarbij wij als gemeente Steenbergen geen direct belang meer hadden. 

Overwegingen 
Ons college heeft besloten om in te stemmen met het aanbod van Rijkswaterstaat om een 
kostenvergoeding toe te kennen van 0 194.582,55 excl. btw. De ook door ons ingebrachte gederfde 
inkomsten uit gronduitgifte kunnen onvoldoende worden gekoppeld aan de vertraagde openstelling van 
de snelweg om succesvol te kunnen claimen. 
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Het bevriezen van de betaling van de bijdrage van G 3 miljoen was niet nodig omdat er door de 
ondertekening van de bestuursovereenkomst Agro Food Cluster West Brabant geen sprake meer was 
van een verplichting om C 3 miljoen te betalen aan de provincie. Vervolgens hebben wij wel juridisch 
advies ingewonnen bij onze huisadvocaat met de volgende vraag: 
Kan de gemeente als gevolg van de latere oplevering van de A4 6 3 miljoen ontvangen van de provincie, 
onze contractspartner? 
Het antwoord hierop is nee. Niet de gemeente is de grondexploitatie gaan voeren van de 
glastuinbouwlocatie, zoals aanvankelijk gepland, doch de provincie. Als gevolg hiervan heeft de provincie 
te kennen gegeven dat de gemeente de bijdrage van C 3 miljoen niet behoeft te betalen. De gemeente 
kan dan ook geen 6 3 miljoen vorderen op de provincie. Het advies van de advocaat is vertrouwelijk en 
kunt u op verzoek inzien bij de griffie. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 7 

ŕ 
jgers 
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