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Geacht College, 

Via deze weg wil ik u informeren over de voortgang van het project A4 Dinteloord 
- Bergen op Zoom. 

In het najaar van 2010 zijn de uitvoerende werkzaamheden aan het traject A4 
Dinteloord - Bergen op Zoom gestart. Tegelijkertijd heeft mijn dienst de nodige 
stappen gemaakt in de te doorlopen Tracéwetprocedure voor het gedeelte 
Steenbergen. 

Ondanks alle inspanningen die geleverd zijn om conform planning te komen tot 
een onherroepelijk Tracébesluit, moet ik helaas constateren dat in de 
Tracéwetprocedure een aanzienlijke vertraging is opgetreden. 

Hoofdoorzaken van deze vertraging: 
« er waren 558 zienswijzen op het Ontwerp-Tracébesluit; een aantal van 

deze zienswijzen is door RWS in overleg met de bestuurlijke partners en 
na overleg met de betrokkenen verwerkt in een aangepast Tracébesluit. 
De doorlooptijd van dit ontwerpproces heeft geleid tot een later genomen 
Tracébesluit. 

» de zienswijzen betroffen veelal scopewijzigingen en -uitbreidingen die 
vervolgens door de Bouwcombinatie A4 verder zijn uitgewerkt. 

» de uitgewerkte aanpassingen hebben geleid tot het opnieuw doorlopen van 
het vergunningenproces, aanvullende grondaankoop, en in één geval zelfs 
tot het wijzigen van een bestemmingsplan. 

Dit alles heeft geleid tot een betere inpassing van de A4 in de omgeving, waardoor 
uiteindelijk in maart 2012 het Tracébesluit onherroepelijk is geworden. 
Ik ben zeer verheugd met deze positieve uitspraak van de Raad van State. 

Rijkswaterstaat en Combinatie A4 Steenbergen hebben er alles aan gedaan om de 
invloed van de ontstane vertraging in de Tracéwetprocedure tot een minimum te 
beperken. Helaas moet ik concluderen dat de ingebruikname van de weg eind 
2013 geen realistisch uitgangspunt meer is. 
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Met de huidige gewijzigde uitgangspunten is opnieuw naar de planning gekeken. 
Op basis hiervan is door de minister van Infrastructuur en Milieu de vervroegde 
ingebruikname van de A4 vastgesteld op maart 2015. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar 
aanleiding van deze brief aanvullende vragen hebben dan verwijs ik u naar de 
heer O. Smeets van mijn dienst. 
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Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

Ĺ a 
berse m 
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