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Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Is het bericht op de website van BN/De Stem d.d. 1 juli 2015 correct, waaruit blijkt dat 
uw college haar hiervoor genoemde vordering heeft teruggebracht tot een 
schadecompensatie ad 0 200.000, - en is deze onherroepelijk. 

2. Indien dat het geval is wilt u de raad uitleggen wat de redenen zijn gewest om akkoord 
te gaan met een aanzienlijk lager bedrag dan in de oorspronkelijke berekening?. 

3. Heeft uw college bij de berekening in 2013 welke met veel publiciteit werd bekend 
gemaakt een inschatting- of rekenfout gemaakt met betrekking tot de reëel 
verhaalbare kosten? 

4. Als dat niet zo is, bent u dan zoals het artikel vermeldt van mening dat: "de indirecte 
kosten onvoldoende kunnen worden gekoppeld aan de vertraagde openstelling van de 
snelweg om succesvol te kunnen claimen? 

5. Welke afspraken werden exact gemaakt met Rijkswaterstaat tijden het overleg 
d.d. 3 juli 2013 

6. Wilt u de verslagen van dat overleg en het overleg met Rijkswaterstaat dat ten 
grondslag ligt aan het in BN/ De Stem nu overeengekomen schadevergoedingsbedrag 
op zo kort mogelijk termijn beschikbaar stellen aan de raad? 

7. Hoe is het mogelijk dat de raad de kennelijk door uw college overeengekomen regeling 
uit de pers moet vernemen? Is de pers actief geïnformeerd door uw college? Heeft uw 
college een persbericht uit laten gaan? Is uw college bekend op welke wijze de pers is 
geïnformeerd? 

8. Waarom heeft uw college nagelaten de raad actief te informeren bijvoorbeeld middels 
een raadsmededeling, zoals ook gebruikelijk bij onderwerpen van aanzienlijk minder 
belang? 

9. Is de kennelijk door uw college overeengekomen regeling tot stand gekomen in 
overleg en/ of samenspraak met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op 
Zoom en de provincie Zeeland? Indien deze vraag positief word beantwoord, geldt dan 

Corn 
Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of bezoek www.gemeente-steenbergen.nl 

Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen 
0167 - 54 34 99 e-mail: info@gemeente-steenbergei 



voor hen verhoudingsgewijs de vordering op ongeveer gelijke wijze werd 
teruggebracht? 

10. Heeft u alvorens een kennelijke overeenkomst te sluiten met Rijkswaterstaat juridisch 
advies ingewonnen over de haalbaarheid van de vordering van de gemeente 
Steenbergen en indien dat zo is, wilt u de raad in het bezit stellen van dat advies? 

11. Heeft uw kennelijk genomen besluit om akkoord te gaan met een aanzienlijk 
lagere schadevergoeding dan als bedoeld in uw brief d.d. 18 december 2013 
gevolgen voor de begroting en/of rekening van de gemeente Steenbergen? 

12. Acht uw college zich bevoegd zonder instemming van of tenminste overleg met de 
raad van de gemeente Steenbergen de oorspronkelijke vordering van ad 
C 1.506.400,00 welke haar grondslag vond in het door de raad vastgestelde "Mandje 
van Steenbergen" terug te brengen tot een kennelijk overeengekomen vergoeding ad 
ca. C 200.000, -. 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Het bericht in BN/De Stem is juist in die zin dat wij van Rijkswaterstaat een bedrag 

hebben ontvangen C 194.582,55 in verband met de vertraagde openstelling van 
de A4. Van een vordering in juridische zin is geen sprake geweest en van een 
onherroepelijkheid in juridische zin evenmin. De gemeente heeft nooit een 
contract afgesloten met Rijkswaterstaat over de oplevering van de A4. Er is wel 
sprake van een contract tussen het rijk en de provincie waarin een 
inspanningsverplichting was opgenomen om de weg op 31-12-2013 te openen. 
Op basis van deze gewekte verwachting heeft Rijkswaterstaat besloten om de 
gemeente bovengenoemde vergoeding te betalen. 

2. Er is geen sprake van juridische onherroepelijkheid, zie beantwoording vraag 1. 
De reden waarom is ingestemd met dit lagere bedrag (de vergoeding van de direct 
gemaakte kosten en niet een vergoeding voor de gederfde rente-inkomsten in 
verband met de vertraagde grondverkoop) is gelegen in het feit dat het onmogelijk 
is om aan te tonen dat de vertraging van de grondverkoop het gevolg is van de 
vertraagde oplevering van de A4. In geheel Nederland heeft immers de verkoop 
van bouwgrond in de afgelopen jaren vrijwel stil gelegen vanwege de 
economische crisis. 

3. Nee, er is geen sprake van een inschatting- of rekenfout. Wij hebben in het kader 
van het onderhandelingsproces met Rijkswaterstaat zo hoog mogelijk ingezet. 
Wetende dat het risico aanwezig was dat Rijkswaterstaat hier niet mee zou 
instemmen. 

4. Ja, zie beantwoording vraag 2 
5. Tijdens het overleg van 3 juli 2013 is afgesproken dat de gemeenten Bergen op 

Zoom, Steenbergen en de provincie Noord-Brabant hun aan de vertraging van de 
openstelling van de A4 gerelateerde kosten in beeld zouden brengen en bij 
Rijkswaterstaat zouden declareren. 

6. Het is bij ons niet bekend dat van het bestuurlijk overleg d.d. 3 juli 2013 een 
verslag is gemaakt. Van het laatst gehouden bestuurlijk overleg d.d. 7 januari 
2015 met provincie en gemeente Bergen op Zoom is wel een verslag gemaakt 
(registratienr.. BBM1500140). Dit overleg heeft ten grondslag gelegen aan het 
besluit op basis waarvan het schadevergoedingsbedrag is overeengekomen. Het 
verslag is bijgevoegd. 

7. De pers is niet actief geïnformeerd door ons college, er is geen persbericht 
verzonden of andere mededeling specifiek aan de pers gedaan. De pers heeft de 
informatie zeer waarschijnlijk uit het RIS vernomen, waarop de raadsmededeling 



over dit onderwerp is geplaatst. Nadat raadsmededelingen op het RIS zijn 
geplaatst, wordt een afschrift naar de pers verzonden. 

8. U bent actief geïnformeerd middels de raadsmededeling d.d. 30 juni 2015. 
9. De regeling is besproken met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergen 

op Zoom en niet met de provincie Zeeland. Van een vordering is geen sprake (zie 
beantwoording vraag 1). De gemeente Steenbergen heeft van het Rijk de hoogste 
bijdrage ontvangen, zie bijgevoegde brief van 14 april 2014. 

10. Van een overeenkomst met Rijkswaterstaat is geen sprake. Rijkswaterstaat heeft 
het bedrag van 0 194.582,55 aan ons overgemaakt. Wij hebben geen juridisch 
advies ingewonnen over de rentekostenderving vanwege vertraging van de 
verkoop van gemeentelijke gronden. Dit achten wij niet noodzakelijk omdat wij ook 
zonder extern juridisch advies kunnen vaststellen dat een dergelijke claim geen 
kans van slagen zou hebben in een mogelijk verdere juridische procedure (zie 
beantwoording vraag 2). 

11. Het toegekende schadevergoedingsbedrag heeft positieve gevolgen voor de 
rekening van de gemeente Steenbergen. In de begroting is nooit rekening 
gehouden met de gevraagde schadevergoeding. 

12. Ja. Het bedrag is in het onderhandelingsproces ingebracht door ons college en u 
bent hier als gemeenteraad van op de hoogte gebracht. Het bedrag staat geheel 
los van het "mandje van Steenbergen" en de regionale bijdrage aan de A4. Het 
mandje van Steenbergen is vertaald in de Bestuursovereenkomst Agro Food 
Cluster West-Brabant. De overeenkomst van het Agro Food cluster West-brabant 
is in de plaats gekomen van de Samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage A4 
Zuid en het erratum. In de bestuursovereenkomst Agro Foodcluster West-Brabant 
is opgenomen dat de gemeente geen 0 3 miljoen hoeft te betalen aan de provincie 
en er staan in deze overeenkomst ook geen termijnen genoemd aangaande de 
oplevering van de A4. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders,van Steenbergen, 
oe lod isecfetariśT / d e burgemeester, 


