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Onderwerp 

Directe kosten ten gevolge van vertraging aanleg A4-Zuid. 

Geacht college, 

Medio april heeft Rijkswaterstaat de provincie een reactie gezonden op de door 
de provincie en de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen afzonderlijk 
ingezonden declaraties voor direct geleden schade als gevolg van de vertraging 
van de aanleg A4-zuid (Dinteloord-Bergen op Zoom). Dit conform afspraken 
gemaakt in het bestuurlijk overleg in Den Haag dd 3 juli 2013. 

Rijkswaterstaat heeft de brief-in tegenstelling tot op 3-7-2013 gemaakte 
afspraken- alleen aan de provincie gezonden en heeft de provincie als regionale 
contractpartner van het rijk gevraagd de boodschap van het rijk en tezijnertijd 
ook de genoegdoeningen aan beide gemeenten door te geleiden. Hierbij zenden 
wij u een afschrift van bedoelde brief. 

Datum 

03 juni 2014 

Ons kenmerk 

3 5 9 9 7 5 9 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

A J . M . M . Korsten 

Cluster 

Projecten en Vastgoed 

Telefoon 

(06) 55 68 65 09 

Fax 

Bijlage(n) 

1 
E-mail 

JKorsten@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OV-fiets. 



Provincie Noord-Brabant 

Wij stellen u voor, ter voorbereiding op een reactie op de brief van 
Rijkswaterstaat, te overleggen over de door het rijk voorgestelde 
genoegdoeningen. Een ambtelijk overleg hierover is intussen ingepland op 
dinsdag 10 juni 2014. Een bestuurlijk wordt nog ingepland 

Datum 

03 juni 2014 

Ons kenmerk 

3599759 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

H.WJ. Swaans, 
Hoofd Verkeersmanagement 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document 
digitaal ondertekend 

Bijlage: Brief Rijkswaterstaat dd 14 april 2014 
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Rijkswaterstaat 
Ministerie van infrastructuur en Milieu 

Ingekomen 
1 8 APR 2014 

Provincie Noord-Brabant 

Retouradres Postbus 90157 5200 MJ 's-Hertogenbosch 

Provincie Noord-Brabant 
College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 90151 
5200 MC 's Hertogenbosch l l l l l l l l l l l l l l i l l l 

3564230 
DIV .ST 

Datum 14 april 2014 
Onderwerp Directe kosten provincie Noord-Brabant, gemeente 

Steenbergen en gemeente Bergen op Zoom ten gevolge 
van vertraging aanleg A4 

Geacht college, 

Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland 
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland 

Zuidwal 58 
5211 JK 's-Hertogenbosch 
Postbus 90157 
5200 MJ •s-Hertogenbosch 
T 073 681 78 17 
F 073 681 72 35 
www.rljkswaterstaat.nl 

Contactpersoon 
Joyce Flipse-Dallinga 
Adviseur 

T 06-10417899 
joyce.flipse@rws. nl 

Ons kenmerk 

RWS-2014/15597 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Naar aanleiding van uw brief (kenmerk 3372143) heeft op 3 juli 2013 een be
stuurlijk overleg plaatsgevonden tussen rijk, provincie Noord-Brabant, gemeente 
Bergen op Zoom en gemeente Steenbergen betreffende de vertraging van de aan
leg van Rijksweg A4 Dinteloord - Bergen op Zoom, omlegging Steenbergen. 

Tijdens het overleg is overeenstemming bereikt over het in stand houden van de 
bestuursovereenkomst (erratum behorende overeenkomst NB 6039), inclusief de 
regionale bijdragen aan het project. Ik heb de betrokken partijen de mogelijkheid 
geboden de direct geleden schade door de vertraging in beeld te brengen en deze 
via de provincie aan mij voor te leggen. 

Bij behandeling van de vorderingen dient de bestuursovereenkomst (erratum be
horende bij overeenkomst NB 6039) als uitgangspunt. Tevens wordt de kantteke
ning geplaatst dat budgetten beperkt zijn, en de behandeling van de vorderingen 
plaatsvindt binnen de context van redelijkheid en billijkheid. 

Inmiddels heb ik van alle betrokken partijen (provincie Noord-Brabant, gemeente 
Steenbergen en gemeente Bergen op Zoom) vorderingen ontvangen betreffende 
de directe kosten gerelateerd aan de vertraging van de openstelling A4. 

Ik deel u, zijnde contractpartij in het licht van de overeenkomst, mede dat ik ge
zien de uitzonderlijke situatie bereid ben de gemaakte extra kosten betreffende de 
onderhoudswerkzaamheden en/of herstelwerkzaamheden aan de N257 tussen de 
huidige N259 en de in aanleg zijnde A4 te vergoeden. Ik heb begrepen dat de 
N257 eerder dan verwacht is overgedragen aan de gemeente Steenbergen. De 
gemeente wil de weg in fases herinrichten en start daar mee zodra de A4 open is. 
Dat betekent dat er mogelijk toch wat extra maatregelen nodig zijn, maar minder 
dan eerder door u geraamde bedrag (maximaal 6179.640,-). 
Daarnaast ben ik bereid een handreiking te doen aan de gemeenten middels een 

genoegdoening ter hoogte van de vordering van de extra ambtelijke kosten van
wege het langer verrichten van werkzaamheden. Dit houdt in dat ik bereid ben de 
gemeente Steenbergen 66.880,55 euro exclusief BTW en gemeente Bergen op 
Zoom 17.352 euro exclusief BTW te vergoeden. 
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Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland 
Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland 

Ik verzoek u, als zijnde contractpartij, mijn boodschap en tevens de genoegdoe
ning door te geleiden naar gemeente Steenbergen en gemeente Bergen op Zoom. 
Tevens vertrouw ik er op dat u de laatste betaling conform overeenkomst begin 
maart 2015 zult voldoen. 

Hoogachtend, 
De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat, 

mr. ing. J.H. Dronkers 

Datum 
14 april 2014 

Ons kenmerk 
RWS-2014/15597 
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