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ONDERWERP Gemeente Steenbergen/Advies bestuursovereenkomst 

Geachte f, , 

ü heeft ons gevraagd om u te adviseren over de tussen de gemeente Steenbergen (hierna: 
de gemeente} en de provincie Noord-Brabant (hierna: de provincie) op 30 juni 2010 
gesloten bestuursovereenkomst. 

Vraag 
ü heeft aangaande deze overeenkomst de volgende vraag gesteld: 

In artikel 13 is bepaald dat de provincie de door de gemeente op basis van de 
Samenwerkingsovereenkomst Regiobijdrage A4-Zuld verschuldigde regioblĵdrage voor de 
aanleg van de A4-Zuid, ter hoogte van C 3 miljoen, over aan het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat,, zodra het ministerie daarom verzoekt. Daarbij is opgenomen dat partijen deze 
handeling beschouwen als een bijdrage van de provincie aan het gemeentelijk fonds 
bovenwijkse voorzieningen. Mogelijk zal deze betalingsverplichting naar het Ministerie niet 
ontstaan. In de tussen de provincie en de TOM gesloten overeenkomst is in artikel 13 lid 1 
sub b bepaald dat de TOM het bedrag van C 1.950.000,-, zijnde 65

0

Zo van het bedrag van C 
3,0 miljoen tot het bijdragen waarvan de gemeente Steenbergen zich heeft verplicht, te 
voldoen aan de Provincie binnen veertien dagen na een schriftelijk verzoek van de Provincie 
na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan. Dit inpassingsplan is inmiddels 
onherroepelijk zodat de provincie om deze bijdrage verzocht zou kunnen hebben. U wilt 
graag weten of de gemeente recht heeft op deze door de provincie ontvangen bijdragen. 

Antwoord 
Overeenkomst 
In de overeenkomst is in artikel 13 bepaald dat de provincie de schuld van de gemeente aan 
het rijk overneemt en dat partijen deze handeling beschouwen ais een bijdrage van de 
provincie aan het gemeentelijk fonds bovenwijkse voorzieningen. Indien deze bepaling 

AKD N.V. ís statutair gevestigd te Rotterdam (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24366820). 

Derdenrekening: 67.8Ö.0 İ .677. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een 

overeenkomst van opdracht met AKD Pä.V. Op de overeenkomst zi jn, onder uitsluiting van enige andere aĩgemene 

voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd ter griff ie van de rechtbank te 

Rotterdam onder nummer 30/2012 en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. 

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat m het desbetreffende geval onder de 

beroepsaansprakelijkheidsverzfikering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek 

worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Zij kunnen ook worden geraadpleegd op www.akd.nl 
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zodanig gelezen dient te worden dat de provincie op basis van deze overeenkomst een 
bedrag ter hoogte van C 3 miljoen aan het gemeentelijk fonds boven wij kse voorzieningen 
dient te voldoen (en dus schuldig is aan de gemeente) en dat betaling door van het door de 
provincie aan de gemeente verschuldigde bedrag geschiedt doordat de provincie een schuld 
van de gemeente aan het rijk deigt{de wijze waarop betaald dient te worden is de betaling 
van de schuld aan het rijk) dan kan de gemeente aanspraak maken op de overeengekomen 
vergoeding. Uit hetgeen staat opgenomen onder Y van de overwegingen zou dit kunnen 
blijken. Hierin staat namelijk: "Jn de samenwerkingsovereenkomst Regiobijdrage A4-Zuid is 
onder meer afgesproken dat de gemeente Steenbergen uiterlijk op 1 januari 2010 een 
bijdrage van C 3 miljoen voldoet aan de aanleg van de A4-Zuid, welke bijdrage zij beoogt 
terug te verdienen met de ontwikkeling van een projectlocatie glastuinbouw ter grootte van 
circa netto 250 hectare glas op haar grondgebied." Bij deze uitleg (de provincie betaalt haar 
schuld aan de gemeente door het betalen van een schuld van de gemeente aan het rijk) van 
artikel 13 is de afgesproken wijze van betaling niet meer mogelijk. In deze situatie voorziet 
de overeenkomst niet zodat de gemeente kan stellen dat partijen op basis van artikel 21 
met eikaar In overleg dienen te treden over de wijze waarop de provincie de bijdrage dient 
te voldoen. 

Aangaande het voorgaande merken wij op dat de wijze waarop deze bepaling is 
geformuleerd ruimte laat voor verschillende interpretaties. Een andere uitleg dan 
bovenstaande is daarom niet uitgesloten. Indien "het beschouwen van deze bijdrage aan het 
fonds bovenwijks" niet meer is dan een etiket en dus de facto de bijdrage niet daadwerkelijk 
verschuldigd Is, zal de zaak naar wij menen anders uitvallen dan bij een verschuldigde 
prestatie waarbij de "wijze van betaling" door omstandigheden wijziging behoeft. 

Om meer zekerheid te hebben over de Interpretatie van artikel 13 van de overeenkomst 
dient er gekeken te worden naar hetgeen er bepaald Is in de Samenwerkingsovereenkomst 
Regiobijdrage A4-Zuid en naar de besluitvorming en onderhandelingen die hebben 
plaatsgevonden om te komen tot deze bepaling. 

Op 12 oktober 2012 hebben wij van u de brief van gedeputeerde staten d.d. 18 december 
2008 ontvangen. 

Ten aanzien van de regiobijdrage A4-Zuĩd van C 3 miljoen blijkt uit de brief voornoemd dat 
het gaat om een bedrag dat de gemeente verschuldigd is op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage A4-Zuid aan de provincie. 

Uit de brief van gedeputeerde staten aan het college van burgemeester en wethouders blijkt 
dat de gemeente een bijdrage verschuldigd is van C 3 miljoen aan de provincie Noord-

Brabant, welke bijdrage zij beoogde terug te verdienen uit de grondexploitatie van de 
glastuinbouwlocatie. Uiteindelijk is het niet de gemeente díe de grondexploitatie is gaan 
voeren voor de glastuinbouwlocatie doch de provincie. De provincie heeft daarom te kennen 
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gegeven dat de gemeente de bijdrage van C 3 miljoen niet behoeft te betalen. Er Is derhalve 
geen sprake van een vordering van de gemeente op de provincie. 

Aangaande het fonds bovenwljkse voorzieningen blijkt uit voormelde brief dat er geen 
afspraken gemaakt zijn omtrent een betaling hieraan. De bijdrage Is - zo blijkt uit de brief 
van 9 december 2008 - zelfs op nul gesteld. Partijen hebben slechts vermeld dat er na 
kwijtschelding van de regiobijdrage geen reden meer is voor een bijdrage aan het 
gemeentelijk fonds bovenwljkse voorzieningen. Tegen voormelde achtergrond lijkt er geen 
aanleiding te bestaan om van de provincie betaling te kunnen vorderen. 

Wij hebben op 8 november 2012 van u de navolgende stukken ontvangen. 
- Een bief van het college van burgemeester en wethouders aan het college van 

gedeputeerde staten d.d. 9 juni 2009; 
- Een nota voor burgemeester en wethouders van steenbergen d.d. 21 oktober 2009; 
- Een bief van het college van burgemeester en wethouders aan het college van 

gedeputeerde staten d.d. 22 september 2009 en 
- Het Raad besluit omtrent het voornemen tot het sluiten van de 

bestuursovereenkomst Agro en Food Cluster West-Brabant behorende bij de 
raadsvergadering van 25 februari 2010. 

Uit deze stukken volgt naar onze mening niet dat er een verplichting bestaat van de 
provincie om aan de gemeente Steenbergen C 3 miljoen te betalen. Er is een bijdrage aan 
het fonds bovenwijks overeengekomen van C 3,17 per m2. Deze bijdrage omvat niet 
voornoemd bedrag van C 3 miljoen. Daaromtrent staat in artikel 15,3 van de overeenkomst 
het navolgende te lezen: "De gemeenteraad merkt in dit verband op dat hij de bijdrage aan 
het fonds bovenwljkse voorzieningen vanwege de ontwikkeling van de vioeivetden en het 
nieuwe speciñek agrofood gerelateerde bedrijventerrein, samen met het overnemen van de 
regiobijdrage van de gemeente Steenbergen voor de M-Zuid door de Provincie Noord-

Brabant overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, voldoende acht" Dit betreft een 
standpunt van de gemeenteraad. Het bevat geen erkenning van de provincie dat zij de 
gemeente, boven de overeengekomen bijdrage van C 3,17 per m2, nog een bedrag van C 3 
miljoen schuldig is. Nergens staat vermeld dat er een verplichting van de provincie aan de 
gemeente is tot het betalen van C 3 miljoen respectievelijk dat de gemeente terzake een 
vordering heeft op de provincie. 

De provincie geniet in dezen een voordeel, De mogelijkheid dat de provincie dit voordeel 
zou kunnen genieten was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, 
gelet op de eerder gesloten samenwerkingsovereenkomst regiobijdrage A4-Zuid en het 
daarbij behorende Erratum, bekend. Ondanks deze bekendheid bij partijen hebben partijen 
bij het kwijtschelden door de provincie van de bijdrage voor het geval deze situatie zich zou 
voordoen, dat de provincie niet aan het rijk zou behoren te betalen, geen nadere afspraken 
gemaakt hoe in een dergelijk geval te handelen, 
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Gezien het voorgaande komt het ons voor dat er geen juridische verplichting bestaat voor 
een betaling door de provincie aan de gemeente. Wij tekenen daarbij aan dat de situatie 
impliciet is voorzien in de overeenkomst en aldus ons inziens geen onvoorziene 
omstandigheid vormt. Strikt juridisch zien wij dus weinig ruimte voor een daim. Wij kunnen 
ons echter voorstellen dat de gemeente toch probeert om alsnog een deel van de door de 
ontwikkelaars betaaide bijdrage te doen landen ín het fonds bovenwijks. Daartoe zou een 
beroep gedaan kunnen worden op de bedoeling van partijen en de redelijkheid en de 
billijkheid 

Hoogachtend, 

AKD 
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