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Samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Op 13 december 2018 is de ‘Liniemeeting Zuiderwaterlinie’. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten van
de Brabantse Waterlinie en de waterschappen Brabantse Delta en Aa en Maas (de Zuiderwaterlinie Alliantie)
zijn uitgenodigd om dan een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De
samenwerkingsovereenkomst vloeit voort uit de eerdere intentieovereenkomst d.d. 30 september 2016 en
de kernafspraken die in de stuurgroep Zuiderwaterlinie zijn gemaakt op 7 februari en 16 mei 2018.
Dit voorstel gaat in op deze samenwerkingsovereenkomst.
Feitelijke informatie
De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland. Deze linie loopt in
Noord-Brabant van Grave in het oosten tot Bergen op Zoom in het westen en verbindt 11 historische
vestingsteden, waaronder Heusden.
De ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie vindt plaats op 3 niveaus, in de eerste plaats lokaal als
vestinggemeente. Daarnaast vormt onze gemeente in regionaal verband samen met de gemeenten
’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught een ‘stelling’. In totaal zijn er 5 stellingen langs de gehele
linie, het derde overkoepelende niveau. Op dit niveau is een stuurgroep gevormd met de gedeputeerde van
Cultuur en leefbaarheid van de provincie Noord-Brabant, 7 bestuurders namens de 5 stellingen,
1 bestuurder namens de waterschappen en een ambtelijk secretaris. In de stuurgroep wordt de stelling per
toerbeurt door Heusden en ’s-Hertogenbosch vertegenwoordigd.
Zuiderwaterlinie Alliantie
De Zuiderwaterlinie Alliantie heeft ertoe geleid dat:
 de provincie € 2,25 miljoen heeft vrijgemaakt voor een uitvoeringsprogramma in de vorm van een
Linieplanner in de periode 2017 t/m 2019 (€ 1,5 miljoen) en voor de evenementen tijdens het
Europees Jaar van het Erfgoed in 2018 (€ 0,725 miljoen);
 de provincie voor 2019 € 2,25 miljoen heeft vrijgemaakt voor investeringen in de stellingen via de
MIPP (Meerjaren Integrale Planning projectbijdragen) Sleutelprojecten1;
 daarnaast is de Zuiderwaterlinie een icoon binnen de verhaallijn Bevochten Brabant in het Kader
Erfgoed (dat t/m 2020 loopt). Dit heeft inmiddels geleid tot participatie/investeringen of verkenningen
bij diverse objecten in de stellingen via de Erfgoedfabriek/Ontwikkelbedrijf.
Linieplanner
De Linieplanner is door de Zuiderwaterlinie Alliantie gevuld met activiteiten en evenementen o.a. voor de
zichtbaarheid van de linie. Verschillende activiteiten die in de Linieplanner staan, zijn gehouden in onze
gemeente:
 de ANWB fietsroute is op 26 mei 2018 officieel geopend in de vesting Heusden;
 het ZuiderwaterlinieFestival vond op 23 juni 2018 plaats, met een ‘Veldtocht van Verbeelding’ over
de Elshoutse Zeedijk;
 Heusden is het geografische middelpunt van de Zuiderwaterlinie. Mede hierdoor heeft op
23 september 2018 het slotevenement van ‘de Mars’ in de vesting Heusden plaatsgevonden.
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De provincie heeft in zijn algemeenheid geconstateerd dat er veel goede initiatieven zijn die net buiten de vaak heel specifieke
financieringscriteria vallen terwijl de projecten wel van betekenis zijn en bijdragen aan provinciale doelen op meerdere beleidsterreinen.
Met de sleutelprojecten wil de provincie dergelijke initiatieven de mogelijkheid bieden om voor financiële ondersteuning in aanmerking te
komen
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Samenwerkingsovereenkomst en rechtspersoonlijkheid
Eerdere afspraken binnen de stuurgroep gaven intern duidelijkheid over de samenwerking. Deze afspraken
ontberen echter een formele juridische status. Dit blijkt bij nader inzien in de praktijk problematisch te zijn,
o.a. voor de aansprakelijkheid van de informele penvoerder Erfgoed Brabant. Bijvoorbeeld in geval van
opdrachtverstrekking aan derden namens de Zuiderwaterlinie Alliantie en bij de aanstelling van
medewerkers. Daarnaast kan de provincie bijvoorbeeld de door haar gereserveerde middelen voor de
Linieplanner moeilijk toewijzen aan een programma zonder rechtspersoon.
Kortom, de Stuurgroep Zuiderwaterlinie heeft op 16 mei 2018 uitgesproken, dat het wenselijk zou zijn dat de
alliantie zelf rechtspersoonlijkheid krijgt. In de stuurgroep is verder aangegeven dat men een langjarig
commitment naar elkaar wil uitspreken en een aantal zaken organisatorisch goed wil vastleggen in de vorm
van een samenwerkingsovereenkomst. Het concept daarvan treft u bijgaand aan.
De overeenkomst legt o.a. het navolgende vast:
 de ambitie om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten en hieraan
medewerking te verlenen;
 de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de organisatiestructuur;
 de bestuurlijke afstemming in de stuurgroep te vervolgen en de bevoegdheden van de diverse
gremia te omschrijven;
 voor de gezamenlijke werkzaamheden een projectbureau in te richten en dit projectbureau
administratief onder te brengen bij de provincie Noord-Brabant;
 gebruik te maken van de rechtspersoonlijkheid van de provincie Noord-Brabant voor
rechtshandelingen die nodig zijn om besluiten van de partijen die zijn vertegenwoordigd in de
stuurgroep uit te voeren;
 de afspraken over het gebruik van de faciliteiten, processen en procedures van de provincie NoordBrabant;
 Erfgoed Brabant is, vanuit de rol als het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed, als
adviseur betrokken bij de ontwikkeling van de kennisagenda Zuiderwaterlinie.
Liniemeeting
Jaarlijks wordt er een brede bijeenkomst georganiseerd, de Liniemeeting, waarbij alle partners en
stakeholders (ofwel: liniebouwers) elkaar ontmoeten. De ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst zal tijdens de komende Liniemeeting plaatsvinden.
Afweging
De stuurgroep wil graag dat de partners een langjarige commitment naar elkaar toe uitspreken en een aantal
zaken organisatorisch goed vastleggen in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst.
De ontwikkeling om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal te positioneren, als totaalproduct in het
aanbod voor bezoekers, vormt een meerwaarde voor het toeristisch profiel van onze gemeente.
Gezien het vorenstaande is het voorstel om de samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie aan te gaan.
Inzet van middelen
Op basis van eerder gemaakte afspraken dragen de 15 Brabantse gemeenten van de Zuiderwaterlinie
gezamenlijk € 1 miljoen (d.w.z. eenmalig € 1,21 per inwoner) bij aan de realisatie van de Linieplanner voor
de periode 2017 tot en met 2019. Op basis van het aantal inwoners is dit voor Heusden € 52.362. In de
tweede bestuursrapportage 2017 is voor dekking van deze kosten de stelpost nieuw beleid ingezet. Eind
2017 is deze bijdrage betaald aan Erfgoed Brabant. Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst heeft
geen verdere financiële gevolgen. Voor de uitvoering van de Linieplanner (t/m 2019) is nu dekking geregeld
en voor na 2019 zijn nog geen financiële afspraken gemaakt. Als vanuit de samenwerkingsvorm nadere
afspraken worden voorgesteld, zal een afzonderlijk voorstel aan u worden voorgelegd.
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Risico's
De samenwerkingsovereenkomst eindigt in principe na de realisatie van het project (inclusief financiële en
administratieve afhandeling), doch uiterlijk op 31 december 2029.
Procedure / vervolgstappen
Op 13 december a.s. zullen tijdens de hiervoor genoemde Liniemeeting, de provincie Noord-Brabant, de
gemeenten van de Brabantse Waterlinie en de waterschappen Brabantse Delta en Aa en Maas de
samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. De pers is daarbij uitgenodigd.
Het begrip ‘Zuiderwaterlinie’ vergt aandacht en promotie. De ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst en de betekenis hiervan zullen ook worden uitgewerkt op de gemeentelijke
informatiepagina de Nu & Morgen. Verder zal er via de diverse (social) mediakanalen aandacht aan worden
besteed.
Wethouder Blankers zal de Liniemeeting bijwonen. Om hem de samenwerkingsovereenkomst te kunnen
laten ondertekenen is een volmacht van de burgemeester noodzakelijk. Deze treft u bijgaand aan.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 4 december 2018
besloten:
de voorliggende samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie aan te gaan.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ZUIDERWATERLINIE
PARTIJEN
1. Provincie Noord-Brabant, gevestigd aan Brabantlaan 1 te ‘s-Hertogenbosch, vertegenwoordigd door
gedeputeerde de heer H.A.J.M. Swinkels, gemachtigd door de Commissaris van de Koning (d.d.
...(datum)), handelende conform het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. (datum)) en hierna te
noemen ‘de Provincie’.
2. Gemeente Bergen op Zoom, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X,
burgemeester/wethouder van gemeente Bergen op Zoom en hierna te noemen ‘Bergen op Zoom’.
3. Gemeente Steenbergen, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder
van gemeente Steenbergen en hierna te noemen ‘Steenbergen’.
4. Gemeente Moerdijk, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Moerdijk en hierna te noemen ‘Moerdijk’.
5. Gemeente Breda, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Breda en hierna te noemen ‘Breda’.
6. Gemeente Drimmelen, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Drimmelen en hierna te noemen ‘Drimmelen’
7. Gemeente Geertruidenberg, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X,
burgemeester/wethouder van gemeente Geertruidenberg en hierna te noemen ‘Geertruidenberg’.
8. Gemeente Oosterhout, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Oosterhout en hierna te noemen ‘Oosterhout’.
9. Gemeente Waalwijk, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Waalwijk en hierna te noemen ‘Waalwijk’.
10. Gemeente Heusden, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Heusden en hierna te noemen ‘Heusden’.
11. Gemeente ‘s-Hertogenbosch, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X,
burgemeester/wethouder van gemeente ‘s-Hertogenbosch en hierna te noemen ‘’sHertogenbosch’.
12. Gemeente Vught, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Vught en hierna te noemen ‘Vught’.
13. Gemeente Sint-Michielsgestel, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X,
burgemeester/wethouder van gemeente Sint-Michielsgestel en hierna te noemen ‘SintMichielsgestel’.
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14. Gemeente Oss, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Oss en hierna te noemen ‘Oss’.
15. Gemeente Landerd, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Landerd en hierna te noemen ‘Landerd’.
16. Gemeente Grave, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, burgemeester/wethouder van
gemeente Grave en hierna te noemen ‘Grave’.
17. Waterschap Aa en Maas, vertegenwoordigd door de heer E. de Groot, lid van het Dagelijks Bestuur
van Waterschap Aa en Maas.
18. Waterschap Brabantse Delta, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, lid van het Dagelijks
Bestuur van Waterschap Brabantse Delta.
19. Waterschap De Dommel, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw X, lid van het Dagelijks Bestuur
van Waterschap de Dommel.

Hierna afzonderlijk ook aan te duiden als ‘partij’ en gezamenlijk ook aan te duiden als 'partijen';

OVERWEGENDE DAT:

1. Voor de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie de op 30 september 2016 in Vught door de partijen
ondertekende intentieovereenkomst onverminderd uitgangspunt is;
2. Partijen in het verlengde daarvan de ambitie onderschrijven om de Zuiderwaterlinie nationaal en
internationaal op de kaart te zetten en toezeggen hieraan hun medewerking te verlenen;
3. Partijen na ondertekening van de intentieovereenkomst op 30 september 2016 in Vught van start
zijn gegaan met een voorlopige organisatiestructuur, waarbij verantwoordelijkheden, taken en
bevoegdheden nog niet formeel zijn vastgelegd;
4. Partijen de bestuurlijke afstemming in de Stuurgroep wensen te vervolgen en de bevoegdheden
van de diverse gremia wensen te omschrijven;
5. Partijen voor de gezamenlijke werkzaamheden een Projectbureau wensen in te richten en dit
projectbureau administratief onder wensen te brengen bij de Provincie Noord-Brabant;
6. Partijen gebruik wensen te maken van de rechtspersoonlijkheid van de Provincie Noord-Brabant
voor rechtshandelingen ter uitvoering van besluiten van de partijen vertegenwoordigd in de
Stuurgroep;
7. In deze overeenkomst de afspraken over het gebruik van de faciliteiten, processen en procedures
van de Provincie Noord-Brabant formeel worden vastgelegd.
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8. Erfgoed Brabant het provinciale kennis- en expertisecentrum voor erfgoed is en vanuit die rol als
adviseur betrokken is bij de ontwikkeling van de kennisagenda Zuiderwaterlinie, met name
vanwege de borging van de kennis in de Brabant Cloud en Brabantserfgoed.nl, alsmede de
rechtstreekse relatie die Erfgoed Brabant heeft met Brabants Heem en dus de
heemkundeverenigingen in Brabant.

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

1. BEGRIPSBEPALINGEN
1.1. Zuiderwaterlinie: de Zuiderwaterlinie is de oudste, langste en meest benutte waterlinie van
Nederland en verbindt 11 historische vestingsteden en hun ommeland met elkaar. De
Zuiderwaterlinie ligt in Brabant o.a. op het grondgebied van de gemeenten Bergen op Zoom,
Steenbergen, Moerdijk, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk, Heusden,
’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Oss, Landerd en Grave.
1.2. Zuiderwaterlinie Alliantie: De Zuiderwaterlinie Alliantie is de benaming voor de
samenwerkende partijen die op 30 september 2016 in Vught de Intentieovereenkomst
Zuiderwaterlinie hebben ondertekend.
1.3. Stuurgroep: De stuurgroep is het bestuurlijke overleg van de Zuiderwaterlinie Alliantie t.a.v.
doelstellingen, strategie en besteding van de door de partners toegezegde middelen voor de
realisatie van de Linieplanner. De leden van de stuurgroep zijn de bestuurlijk
vertegenwoordigers van de stellingen i.c. de gemeentebesturen, waterschapsbesturen en het
provinciebestuur, d.w.z. de betalende partners. De stuurgroep faciliteert en stimuleert
zodoende de integrale ontwikkeling van de linie als geheel en de ontwikkeling van een
herkenbaar en complementair aanbod per stelling.
1.4. Programmateam: Het programmateam is het ambtelijk overleg van de Zuiderwaterlinie
Alliantie t.a.v. doelstellingen, strategie en besteding van de door de partners toegezegde
middelen voor de realisatie van de Linieplanner. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding
van het beleid en van de besluitvorming door de stuurgroep en voor de uitvoering van het
programma Zuiderwaterlinie. Het programmateam begeleidt en ondersteunt de praktische
uitvoering van de Linieplanner door het ‘projectbureau’ met o.a. informatie, advies en
coördinatie in de stellingen. De leden van het programmateam vertegenwoordigen hun stelling
binnen het grotere geheel van de Zuiderwaterlinie i.c. de gemeenten, waterschappen en de
provincie.
1.5. Projectbureau: Het projectbureau verzorgt de dagelijkse leiding en werkzaamheden voor de
alliantie Zuiderwaterlinie. Het voorziet in de opzet en de uitwerking van beleid en projecten.
Verder verzorgt het de coördinatie en waar nodig ook de uitvoering van projecten, voor zover
de partners daar niet in kunnen voorzien. Het projectbureau verzorgt ook de communicatie
voor de linie als geheel incl. het beheer van de communicatiemiddelen. Het is eerste
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aanspreekpunt voor partners, andere stakeholders en belangstellenden op overkoepelend
niveau.
1.6. Regisseur: De regisseur is spin in het web en eerste, ‘ambtelijk’ aanspreekpunt op strategisch
en tactisch niveau. De regisseur stuurt het projectbureau aan en is daarmee verantwoordelijk
voor een adequate uitvoering van de Linieplanner en eventuele andere projecten die onder de
verantwoordelijkheid van de alliantie vallen. De regisseur is secretaris van de Stuurgroep en
voorzitter van het Programmateam.
1.7. Stellingen: de Zuiderwaterlinie is verdeeld in vijf regio’s, aangeduid als stellingen. Zij zijn
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie op regionaal niveau. De
stellingen werken in goede onderlinge afstemming samen. De stellingen streven ernaar om
met de ontwikkelingen die zij in gang zetten hun onderscheidende profiel te laden, naast de
realisatie van het algemene aanbod Zuiderwaterlinie. Het aanbod en de verhalen van de
stellingen zijn complementair aan elkaar. Het gaat om de volgende stellingen:
1.7.1. Stelling West-Brabantse Waterlinie (Bergen op Zoom – Steenbergen).
1.7.2. Stelling van Willemstad (inclusief Klundert).
1.7.3. Stelling Geertruidenberg – Breda (inclusief Drimmelen, Oosterhout, Waalwijk).
1.7.4. Stelling Heusden – ’s-Hertogenbosch (inclusief St. Michielsgestel en Vught).
1.7.5. Stelling Grave – Ravenstein (inclusief Landerd).

1.8. Linieplanner: het korte termijn uitvoeringsprogramma voor de periode 2017 tot en met 2019,
dat door de partijen is ontwikkeld en waarvoor partijen ook reeds financiering hebben
voorzien, om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal te positioneren als totaalproduct
in aanbod voor bezoekers.

2. DOEL EN UITGANGSPUNTEN VAN DE OVEREENKOMST
2.1. Doel van de overeenkomst is het vastleggen van de afspraken voor de ontwikkeling van de
Zuiderwaterlinie die zijn vastgesteld door de stuurgroep d.d. 7 februari 2018 en het uitwerken
van de (organisatie van) de financieel administratieve processen van de samenwerking tussen
de provincie, gemeenten en waterschappen;
2.2. De ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie vindt plaats op drie niveaus: lokaal (gemeenten),
regionaal (de stellingen) en overkoepelend (alliantie). Alle partijen zijn verantwoordelijk voor
goede afstemming tussen deze niveaus en zetten zich daarvoor in;
2.3. De overkoepelende projecten die partijen in 2018 en 2019 uitvoeren, zijn beschreven in de
Linieplanner. Dit gaat om projecten voor de korte termijn die als vliegwiel dienen voor
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verdergaande ontwikkeling. Partijen hebben voor de Linieplanner reeds gezamenlijk
financiering voorzien.
2.4. De stuurgroep heeft het programmateam en het projectbureau opdracht gegeven voor nadere
uitwerking van de projecten voor definitieve besluitvorming en vervolgens voor uitvoering van
de Linieplanner.
2.5. Als onderdeel van de realisatie van de Linieplanner ontwikkelen partijen in 2018 en 2019 een
lange-termijn visie en meerjarenprogramma voor de Zuiderwaterlinie in de stellingen en op
overkoepelend niveau. Totstandkoming en inhoud van de stellingvisies en de overkoepelende
visie voor de Zuiderwaterlinie na 2019 worden op elkaar afgestemd.

3. AFSPRAKEN STUURGROEP
3.1. De stuurgroep is samengesteld uit tien bestuurders: Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
(voorzitter), zeven bestuurlijk vertegenwoordigers (gemeenten) namens de vijf stellingen,
waarbij de stellingen met Breda – Geertruidenberg en ’s-Hertogenbosch – Heusden twee
vertegenwoordigers hebben, één uit Breda resp. ’s-Hertogenbosch en elk van deze stellingen
één uit de overige gemeenten van de stelling en twee bestuurders namens de waterschappen;
3.2. Het is aan de stellingen zelf door wie zij zich laten vertegenwoordigen in de stuurgroep.
3.3. Bestuurders kunnen elkaar per stelling desgewenst vervangen.
3.4. Partijen die niet rechtstreeks zitting hebben in de Stuurgroep zijn agendalid.
3.5. Tot de taken van de stuurgroep behoren:
3.5.1. Bepalen en vaststellen van de doelen, de strategie en de inzet van de door de partners
toegezegde middelen voor de Zuiderwaterlinie.
3.5.2.Monitoren en toetsen van de voortgang en waar nodig bijstellen van doelstellingen,
strategie en middelen op basis van een werkplan, een tussenrapportage en
eindrapportage.
3.5.3. Bestuurlijk afstemmen bij de voorbereiding en na de uitkomst van de stuurgroep binnen
de eigen stelling en organisatie.
3.5.4. Initiëren van bestuurlijk overleg binnen de eigen stelling m.b.t. de ontwikkeling van de
eigen stelling.
3.5.5. Doen inzetten van voldoende capaciteit en expertise van de eigen organisatie t.b.v. de
ontwikkeling van de Zuiderwaterlinie lokaal, binnen de eigen stelling en overkoepelend.
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3.5.6. Signaleren van kansen en bedreigingen in het algemeen, vanuit de eigen stelling en vanuit
het eigen werkveld.
3.5.7. Verbinden van het programma Zuiderwaterlinie aan de opgaven van de eigen organisatie.
3.5.8. Optreden als vertegenwoordiger van de alliantie.
3.5.9. Optreden als ambassadeur van de Zuiderwaterlinie en leggen van verbindingen met het
eigen netwerk.
3.5.10. Beoordelen van het functioneren van het projectbureau en hierover adviseren aan de
Provincie Noord-Brabant.
3.5.11. Beoordelen van het functioneren van de regisseur en hierover adviseren aan de
Provincie Noord-Brabant.
3.5.12. De stuurgroep belegt de dagelijkse leiding van het programma Zuiderwaterlinie bij de
regisseur.
3.6. De stuurgroep komt tenminste vier keer per jaar bijeen, desgewenst in bredere samenstelling
dan alleen de vertegenwoordigers van de stellingen en de waterschappen.
3.7. In de besluitvorming streeft de stuurgroep naar consensus. Mocht deze niet kunnen worden
bereikt, dan besluit zij op basis van een meerderheid van 80% van de stemmen. Een veto kan
niet worden gesteld.
3.8. De besluitvorming door de stuurgroep betreft de overkoepelende doelen, strategie en inzet
van reeds toegekende middelen voor de Zuiderwaterlinie. De stuurgroep besluit niet over
zaken die onder de besluitvorming van de afzonderlijke gemeenten, waterschappen en de
provincie vallen.
3.9. De besluiten van de stuurgroep worden vastgelegd in de notulen.

4. AFSPRAKEN PROGRAMMATEAM
4.1. Het programmateam is samengesteld uit: zeven ambtelijk vertegenwoordigers (gemeenten)
namens de vijf stellingen, waarbij de stellingen met Breda – Geertruidenberg en ’sHertogenbosch – Heusden twee vertegenwoordigers hebben, één uit Breda resp. ’sHertogenbosch en in elk van deze stellingen één uit de overige gemeenten van de stelling,
twee ambtelijk vertegenwoordigers namens de waterschappen, een ambtelijk
vertegenwoordiger namens de provincie, een vertegenwoordiger namens Erfgoed Brabant,
communicatiemedewerker en de regisseur (voorzitter).
4.2. Het is aan de stellingen zelf door wie zij zich laten vertegenwoordigen in het
programmateam. Ambtenaren kunnen elkaar per stelling desgewenst vervangen.
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4.3. Aan het programmateam kunnen nieuw aan te stellen functionarissen worden toegevoegd,
voor zover dat noodzakelijk wordt geacht voor een adequate uitvoering van het programma.
Dit wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep.
4.4. Partijen die niet rechtstreeks zitting hebben in het Programmateam zijn agendalid.
4.5. Tot de taken van het programmateam behoren:
4.5.1. Verzamelen, duiden en aanleveren van alle benodigde informatie ter voorbereiding van
voorstellen t.b.v. de uitvoering van de Linieplanner, die bijdragen aan de Zuiderwaterlinie
als geheel, zowel inhoudelijk als procesmatig.
4.5.2. Initiëren van voorstellen voor aangepast dan wel nieuw beleid.
4.5.3. Monitoren en toetsen van de uitvoering van de Linieplanner en eventuele andere
projecten die onder de verantwoordelijkheid van de alliantie vallen. Waar nodig doen van
voorstellen tot aanpassing van de uitvoering, waar nodig na besluitvorming door de
stuurgroep.
4.5.4. Inbrengen van agenda en overige stukken voor besluitvorming door de stuurgroep.

4.5.5. Voorbereiden van voldoende capaciteit en expertise van de eigen organisatie t.b.v. de
ontwikkeling lokaal, binnen de eigen stelling en overkoepelend.
4.5.6. Signaleren van kansen en bedreigingen in het algemeen, vanuit de eigen stelling en vanuit
het eigen werkveld.
4.5.7. Verbinden van het programma Zuiderwaterlinie aan de opgaven van de eigen organisatie.
4.5.8.Optreden als vertegenwoordiger van de alliantie samen met of bij verhindering van de
regisseur.
4.5.9.Optreden als ambassadeur van de Zuiderwaterlinie en leggen van verbindingen met het
eigen netwerk.
4.6. De leden van het programmateam behouden uiteraard alle bevoegdheden die zij uit hoofde
van de functie bij hun eigen organisatie hebben.
4.7. Het programmateam kan de stuurgroep gevraagd en ongevraagd adviseren.
4.8. Het programmateam komt ca. 8x per jaar bijeen, desgewenst in bredere samenstelling dan
alleen de vertegenwoordigers van de stellingen, de waterschappen, provincie en Erfgoed
Brabant.
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5. AFSPRAKEN PROJECTBUREAU EN REGISSEUR
5.1. Het projectbureau en de regisseur werkt voor en namens de partijen.
5.2. Tot de taken van het projectbureau behoren:
5.2.1. Voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen van het programmateam.
5.2.2. Samen met het programmateam voorbereiden van agenda en voorstellen ter
besluitvorming door de stuurgroep.
5.2.3. Opstellen van werkplan, tussenrapportage en eindrapportage t.a.v. voortgang en
resultaten voor de stuurgroep.
5.2.4.Het projectbureau bereidt de verstrekking van opdrachten aan derden via de Provincie
Noord-Brabant voor.
5.3. Tot de taken van de regisseur behoren:
5.3.1. Aansturen van het projectbureau Zuiderwaterlinie.
5.3.2. Voorzitten van de vergaderingen van het programmateam.
5.3.3. Als voorzitter van het programmateam monitoren en aansturen (strategisch – tactisch)
van de algehele voortgang van het programma en de uitvoering van de projecten uit de
linieplanner.
5.3.4. Initiëren en voorbereiden van verder strategisch en tactisch beleid, in het bijzonder de
governance en de voorbereiding van het traject voor de lange-termijn-visie en het
meerjarenprogramma.
5.3.5.Optreden als ambtelijk secretaris van de Stuurgroep.
5.3.6. Optreden als boegbeeld en woordvoerder namens de Zuiderwaterlinie Alliantie, indien
dit niet bestuurlijk wordt ingevuld.
5.4. Het projectbureau verzorgt de dagelijkse leiding en werkzaamheden voor de alliantie
Zuiderwaterlinie en bestaat uit de regisseur Zuiderwaterlinie, een of meerdere
communicatiemedewerkers en een of meerdere tijdelijke krachten, waaronder een
‘wetenschappelijk medewerker’, ‘redacteur web en social media’ en ‘communitymanager’.
5.5. Het projectbureau verzorgt de coördinatie en waar nodig ook de uitvoering van projecten,
voor zover de partners daar niet in kunnen voorzien.
5.6. Het projectbureau verzorgt de communicatie voor de Zuiderwaterlinie als geheel incl. het
beheer van de communicatiemiddelen.
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5.7. Het projectbureau is eerste aanspreekpunt voor partners, andere stakeholders en
belangstellenden op overkoepelend niveau.
5.8. Het projectbureau faciliteert de partners waar wenselijk en mogelijk bij o.a. planontwikkeling,
organisatie en communicatie.

6. AFSPRAKEN FINANCIEN
6.1. De financiering van de Linieplanner is door partijen alleen voorzien voor de periode 2017 tot
en met 2019.
6.2. De provincie Noord-Brabant draagt € 1,5 miljoen bij aan de realisatie van de Linieplanner voor
de periode 2017 tot en met 2019.
6.3. De 15 Brabantse gemeenten van de Zuiderwaterlinie dragen gezamenlijk € 1 miljoen (d.w.z.
eenmalig € 1,21 per inwoner) bij aan de realisatie van de Linieplanner voor de periode 2017 tot
en met 2019.
6.4. De bijdrage van de waterschappen aan de realisatie van de Linieplanner voor de periode 2017
tot en met 2019 bedraagt €60.000, waarbij de waterschappen de volgende verdeelsleutel
hanteren: Brabantse Delta 6/10, De Dommel 1/10 en Aa en Maas 3/10. De bijdrage van de
waterschappen wordt toegevoegd aan de post onvoorzien.
6.5. Op voorstel van het programmateam stelt de stuurgroep voor de uitvoering van de
Linieplanner een werkplan vast voor Liniebrede activiteiten.
6.6. Het werkplan is voorzien van een begroting waarvoor dekking bestaat in de Linieplanner.
6.7. Het projectbureau rapporteert halfjaarlijks aan de stuurgroep en het programmateam over de
voortgang en de bestedingen van het werkplan middels een tussenrapportage en
eindrapportage.
6.8. Voor zover nog niet alle bijdragen van gemeenten en waterschappen zijn geïnd vanwege een
betaling in termijnen, zal de provincie de realisatie van de Linieplanner waar nodig
voorfinancieren.
6.9. De projecten van de Linieplanner zijn verdeeld in vier projectclusters en per projectcluster
begroot. Binnen de projectclusters kan het budget per project worden aangepast al naar
gelang de omstandigheden, onder het voorbehoud dat de totale som niet wordt overschreden.
6.10. Partijen gaan na oplevering van de concept lange-termijn-visie en meerjarenprogramma zoals
benoemd in artikel 2.5 met elkaar in overleg over de financiële consequenties ervan. In dit
overleg worden afspraken gemaakt over onder andere een voor alle partijen aanvaardbare
verdeelsleutel, fasering en prioritering van de middelen. De afspraken hierover maken geen
onderdeel uit van deze overeenkomst.
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6.11. Een besluit over de toekenning van middelen aan het meerjarenprogramma na 2019 is een
bevoegdheid van de afzonderlijke colleges en raden / staten.

7. VOLMACHT EN MACHTIGING
Partijen komen overeen dat zij voor ten hoogste de bijdrage die zij aan de Linieplanner leveren
de Provincie Noord-Brabant volmacht en machtiging verlenen tot het aangaan van financiële
verplichtingen die voortvloeien uit het werkplan als genoemd in artikel 6.

8. GEBRUIK VOORZIENINGEN PROVINCIE NOORD-BRABANT
8.1. Het projectbureau hanteert de geldende werkwijzen en procedures van de Provincie NoordBrabant voor de financiële administratie, waarbij de financiële administratie voor het
projectbureau eenduidig en herkenbaar wordt geregeld.
8.2. Bij rechtshandelingen inzake inkoop of aanbesteding volgt het projectbureau de vigerende
inkoop- en aanbestedingsregels van de Provincie Noord-Brabant.
8.3. Het projectbureau hanteert en benut voor archivering de regels, procedures en faciliteiten van
de Provincie Noord-Brabant met dien verstande dat het projectbureau binnen het digitale
archiveringssysteem een eigen afzonderlijk te identificeren digitaal archief kan bijhouden. Ook
voor het eigen fysieke archief heeft het projectbureau een eigen plek.
8.4. Het projectbureau kiest domicilie ten kantore van de Provincie Noord-Brabant.
8.5. De Provincie Noord-Brabant stelt het projectbureau in staat om als zelfstandig herkenbare
eenheid te functioneren waarbij het projectbureau:
8.5.1. zich conformeert aan en gebruik maakt van het huisvestingsconcept van de Provincie
Noord-Brabant;
8.5.2. voor wat betreft ICT en bijbehorende ondersteuning gebruik kan maken van de
voorzieningen van de Provincie Noord-Brabant.
8.6. De Provincie Noord-Brabant stelt de in lid 5 van dit artikel genoemde faciliteiten om niet ter
beschikking van het projectbureau.
8.7. Eventueel te maken externe juridische kosten ten behoeve van de Zuiderwaterlinie Alliantie,
komen ten laste van de Linieplanner.

9. COMMUNICATIE
9.1. Het projectbureau verzorgt de communicatie van het project binnen de kaders van het op te
stellen en overeen te komen communicatieplan.
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9.2. Partijen noemen in elke voor de Zuiderwaterlinie relevante publicatie expliciet de
Zuiderwaterlinie en de samenwerking tussen partijen.
9.3. Bij in uitvoering zijnde werken worden projectborden in de huisstijl van de Zuiderwaterlinie en
subsidiegever(s) geplaatst met daarop de vermelding van de werkzaamheden, de verwachte
uitvoeringstermijn en de betrokken partijen.

10. DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
10.1. Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de datum waarop zij door alle
partijen is ondertekend en eindigt na de realisatie van het project (inclusief financiële en
administratieve afhandeling), doch uiterlijk op 31 december 2029.
10.2 Tussentijdse eenzijdige opzegging door een der partijen kan slechts schriftelijk geschieden
door mededeling aan de overige partijen.
10.3 De tussentijdse opzegging genoemd in lid 2 van dit artikel kan pas worden geëffectueerd
indien partijen in de eerstvolgende Stuurgroepvergadering de gewenste beëindiging hebben
besproken en zich hebben ingespannen deze te voorkomen.
10.4 De overeenkomst blijft onverkort van kracht bij opzegging door één van de partijen.
10.5 De partij die opzegt is gehouden de reeds aangegane verplichtingen te voldoen.

11. WIJZIGINGEN
11.1. Partijen treden met elkaar in overleg in geval van nieuwe ontwikkelingen en/of onvoorziene
omstandigheden.
11.2. Partijen bespreken regelmatig, tenminste eenmaal per jaar, de ervaringen met de afspraken
uit deze samenwerkingsovereenkomst en leggen de uitkomsten daarvan vast.
11.3. De inhoud van deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien partijen over de
inhoud van de wijziging evenals over de gevolgen van de wijziging overeenstemming hebben
bereikt;
11.4. Indien door een wijziging van buiten de invloedsfeer van partijen liggende omstandigheden,
ongewijzigde uitvoering van deze overeenkomst niet van partijen kan worden gevergd, treden
zij in overleg om te komen tot aanpassing van deze overeenkomst daarbij rekening houdend
met de wederzijdse belangen;
11.5. Partijen verplichten zich om in geval van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel
6:258 Burgerlijk Wetboek onverwijld met elkaar in overleg te treden om de inhoud en tempo
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van uitvoering van de werkzaamheden zodanig aan de gewijzigde omstandigheden aan te
passen, dat de oorspronkelijke doelstellingen zoveel mogelijk worden benaderd en vertraging
en schade zoveel mogelijk worden vermeden en/of beperkt;
11.6. Een wijziging is slechts van kracht wanneer deze schriftelijk tot stand is gekomen en door alle
partijen is ondertekend;

12. GESCHILLEN
12.1. Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan over de uitleg van de considerans of
de bepalingen van deze overeenkomst, dan wel over de uitvoering van deze overeenkomst,
met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne
te beslechten;
12.2. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of afspraken die daarmee samenhangen
zijn niet in rechte afdwingbaar, maar worden op bestuurlijk niveau besproken en opgelost.

ALDUS OVEREEN GEKOMEN TE [LOCATIE] OP [DATUM]

Namens Provincie Noord-Brabant, de gedeputeerde, de heer H.A.J.M. Swinkels:

Namens Gemeente A, de heer/mevrouw A

Etc…..
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VOLMACHT
Mevrouw drs. W. van Hees, burgemeester van de gemeente Heusden, als zodanig die gemeente op
grond van artikel 171 eerste lid van de Gemeentewet vertegenwoordigende,
machtigt hierbij
de heer T.A.H.M. Blankers, wethouder van de gemeente Heusden, om namens haar en ter uitvoering
van het op 4 december 2018 door het college van Heusden genomen besluit, de
samenwerkingsovereenkomst Zuiderwaterlinie 2019 te ondertekenen.
Vlijmen, 4 december 2018
De burgemeester voornoemd,

drs. W. van Hees

