
Erratum behorende bij de "Samenwerkingsovereenkomst Regiobijdrage A4-
Zuid" van 8 juli 2005 tussen de gemeente Bergen op Zoom, de gemeente 
Steenbergen en de Provincie Noord-Brabant betreffende het maken van 
aanvullende afspraken ten behoeve van de aanleg van de A4-Zuid. 

Op 3 april 2008 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de regio geïnformeerd 
over het tekort op het project A4-Zuid nabij Steenbergen. In het overleg is 
aangegeven dat Verkeer en Waterstaat bereid is een deel van het tekort voor haar 
rekening te nemen, maar voor het resterende deel een beroep doet op de regio. Dit 
beroep wordt gedaan omdat een deel van de meerkosten is ontstaan door regionale 
ruimtelijke ontwikkelingen en aanvullende ontsluitingswensen. 

Na intensief overleg in de maanden april en mei 2008 is tijdens het bestuurlijk overleg 
van 26 mei 2008 tussen rijk en provincie over het nieuwe MIRT overeenstemming 
bereikt over het ontstane tekort en de financiering daarvan. Om het intussen 
stilgelegde project nog in juni 2008 weer op te kunnen starten heeft de provincie -
vooruitlopend op de begrotingsbehandeling in het najaar- tijdens laatstgenoemd 
bestuurlijk overleg toegezegd een extra bedrag van 6 15 miljoen (prijspeil 2008, 
IBOI-indexering vanaf2008 van toepassing) te investeren in de A4-Zuid. Deze extra 
bijdrage wordt toegezegd onder de volgende voorwaarden. 

1. De bestaande in het MIRT 2008 opgenomen rijksbijdrage voor de 
oplossing van de problematiek rond Eindhoven (BOSE) blijft 
gehandhaafd. 

2. De voorbereidende werkzaamheden aan de A4-Zuid worden per direct 
weer aangevangen. 

3. De uitvoering van het werk zal uiterlijk in 2011 een aanvang nemen en de 
weg zal in 2013 voor het verkeer worden opengesteld. 

4. De in de overeenkomst nr. NB 6039 overeengekomen betalingen zullen 
met uitzondering van de reeds betaalde bijdrage voor 2006 met 1 jaar 
doorschuiven. 

5. De betaling van de extra provinciale bijdrage ad 6 15 miljoen vindt plaats 
in 2013. 

Met deze bijdrage en de al eerder in 2006 overeengekomen extra bijdrage van 615 
miljoen komt de provinciale bijdrage aan de A4-Zuid op 6 50 min (excl. indexering). 

Bovenstaande leidt tot een aanpassing van artikel 1 (Participatie Bergen op Zoom en 
Steenbergen), artikel 3, lid 1 (Steenbergen) en artikel 4 van genoemde 
samenwerkingsovereenkomst, als hieronder aangegeven. 

Aanpassing Artikel 1 (Participatie Bergen op Zoom en Steenbergen) 
De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen hebben zich verbonden om hun 
aandeel in de regiobijdrage van elk 6 3 miljoen, zegge drie miljoen euro, voor hun 
rekening te nemen als vaste en enige bijdrage ten behoeve van de aanleg van de A4-
Zuid. Deze bijdragen zullen worden voldaan aan de provincie Noord-Brabant uiterlijk 
op 1 januari 2012. De gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen hebben onderling 
afspraken gemaakt omtrent het aandeel vai|ieder van hen -zijnde 6 3 miljoen- in die 



regiobijdrage en zijn ieder slechts aansprakelijk voor het voldoen van hun eigen, 
afgesproken aandeel in de regiobijdrage. 

Aanpassing Artikel 3, lid 1 (Steenbergen) 
De gemeente Steenbergen en/of de provincie Noord-Brabant geven uitvoering aan de 
ontwikkeling van de projectlokatie door het in gang zetten van alle noodzakelijke 
planologische procedures en door het nemen van publiekrechtelijke besluiten en het 
verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voorzover deze in het belang zijn 
van de ontwikkeling van de projectlokatie. De gemeente Steenbergen zal haar aandeel 
in de regiobijdrage aan de provincie uiterlijk op 1 januari 2012 of zoveel eerder als 
mogelijk voldoen. 

Aanpassing Artikel 4 
Indien met de aanleg van de A4-Zuid op 1 januari 2012 -inclusief het gedeelte op het 
grondgebied van de gemeente Steenbergen- niet is aangevangen zullen de bedragen 
die door de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen aan de provincie Noord-
Brabant zijn overgemaakt als onverschuldigd betaald door de provincie Noord-
Brabant worden teruggestort. 

Gemeente Bergen op Zoom, 
namens deze, 
de wethouder, datum: 23 april 2009 

deh 

namens dez s, 
burgeme ssfcer, 

Gemeente Steenbergen, 
namens dez 2, 

datum: 23 april 2009 

Provincie Noord-Brabant, 
namens deze, 
de gedeputeerde Mobiliteit en infrastructuur datum: 23 april 2009 

evrouw drs. C. van Nieuwenhuizen 


