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Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Dit voorstel gaat over de mogelijkheden om gezamenlijk met de gemeenten ’s-Hertogenbosch, SintMichielsgestel, Vught en de provincie Noord-Brabant regionaal militair erfgoed van 1629 zichtbaar en
beleefbaar te maken, op weg naar het herdenkingsjaar 2029.
In de lange krijgsgeschiedenis van onze regio is het jaar 1629 namelijk zeer uitzonderlijk. In dat jaar belegert
Prins Frederik Hendrik, jongste zoon van Willem van Oranje, de stad ‘s-Hertogenbosch. De succesvolle
inname van ’s-Hertogenbosch vormde het keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog en was van groot belang voor
de staatkundige toekomst van ons land.
Al eerder, op 12 september 2017, besloot u o.a. kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom de Linie
1629 en te participeren in de opzet van een ontwikkelingsplan en uitvoeringsprogramma Linie 1629 inclusief
een financiële bijdrage van € 10.000 hiervoor.
Het ontwikkelingsplan is nu klaar en daarmee breekt de volgende fase in het proces aan.
Feitelijke informatie
Ontwikkelingsplan
In april 2019 is het definitieve rapport van MTD-landschapsarchitecten onder de titel ‘Ontwikkelingsplan en
uitvoeringsprogramma Linie 1629, de Linie in Stelling’ gepubliceerd. U treft het bijgaand aan1.
Het Ontwikkelingsplan Linie 1629 zet in eerste instantie in op het versterken en beleefbaar maken van de
aanvals- en verdedigingslinie, met gebruikmaking van het aanwezige landschap. Het landschap is de drager
van de aanvalslinie maar ook de verbeelding van een afzonderlijke structuurlijn om en op enige afstand van
’s-Hertogenbosch.
Een van de projecten in het ontwikkelingsplan is de reconstructie van de Boerenschans in Vlijmen. Dit plan
bevat een voorstel om de structuur van de grondwallen en grachten in hoofdlijnen te reconstrueren.
Actuele ontwikkelingen
Naast het ontwikkelingsplan zijn er nog enkele actuele ontwikkelingen die het vermelden waard zijn:
 Informatiepanelen langs de fietsroute Linie 1629.
In juni 2017 is de fietsroute Linie 1629 door de vier verantwoordelijke wethouders officieel geopend.
Een vervolgstap is dat de betekenis van de fietsroute wordt toegelicht met verhalen op locatie. In
september 2019 worden met financiering vanuit de Zuiderwaterliniegelden zeventien borden met
uitleg geplaatst.
 Routeapp gekoppeld aan de fietsroute Linie 1629.
Om deze historische fietsroute nog leuker, aantrekkelijker én leerzamer te maken, is ook een
routeapp ontwikkeld. De wijze van presentatie is zeer eigentijds en actueel, namelijk met toepassing
van Augmented Reality techniek.
 Jaarlijks kampement Linie 1629.
Jaarlijks wordt de belegering en inname van ’s-Hertogenbosch in het jaar 1629 op een
betekenisvolle manier herdacht met een culinair kampement aan de vooravond van het Open
Monumentenweekend, dit jaar voor de zevende keer. Nu vindt dit om praktische redenen los van dit
monumentenweekend plaats. Het wordt grootser aangepakt, gelet op de lancering van de Linie1629
Route App in combinatie met de plaatsing van de Zuiderwaterlinie vertelborden langs de route. Dit
jaar staan we nog maar één decennium af van de 400ste herdenking van het beleg.

1

Inclusief een oplegnotitie, gelet op de niet-verwerkte opmerkingen, ingebracht namens de gemeenten en maatschappelijke partners.
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Onderlinge samenwerking
Ervan uitgaande dat de vier gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Vught en Heusden ieder voor
zich de ambitie hebben om op locatie het verhaal van 1629 voor bewoners en bezoekers zichtbaar en
beleefbaar te maken, ligt het voorstel voor om deze ambitie in afstemming met regiogemeenten, de provincie
Noord-Brabant en maatschappelijke partners waar te maken. Hiervoor zal de samenwerking worden
geformaliseerd in een convenant: ‘op weg naar 2029’. Van het Jeroen Boschjaar is immers geleerd om tijdig
te beginnen met de uitrol van een uitvoeringsprogramma.
Het convenant voorziet in de inrichting van een bestuurlijk overleg en een kwartiermakersoverleg 2. Het
kwartiermakersoverleg is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het beleid en van de besluitvorming
door de stuurgroep om zo de ontwikkeling van de linie 1629 te faciliteren en te stimuleren. Partijen besluiten
binnen de eigen besluitvormingsprocedures over bijdragen aan de uitvoering van de verschillende
onderdelen.
Afweging
Het voorstel is allereerst om uit te spreken dat 2029 bij uitstek geschikt is om uit te werken als een
evenementenjaar, 400 jaar na de belegering van ’s-Hertogenbosch, en hiervoor deel te nemen aan het
voorliggende convenant.
In het definitieve ontwikkelingsplan heeft de Boerenschans op de A59 en op het hoekpunt van de linie alle
potentie als belangrijke plek in de ‘hardware’ambitie 2029.
Met de vaststelling van de Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s) door Provinciale Staten is de
Boerenschans als ‘hardware’ambitie voor een belangrijk deel binnen handbereik. Binnen de PIP-grenzen
kan het binnenwerk van het schanswerk in de aanbesteding van de GOL worden meegenomen. Dit vergt
uitsluitsel per 1 november aanstaande.
Over de exacte vormgeving, in eerste instantie binnen de PIP-grenzen, volgt nog wel overleg tussen
betrokkenen. Daarnaast blijft het nog van belang de belevingswaarde van dit schanswerk nader te
verkennen, bijvoorbeeld ook de toegankelijkheid voor het fietsverkeer. Dit alles betekent dat varianten nader
moeten worden beschouwd en dat hierover een nader voorstel volgt.
Verder is de erkenning en waardering van de Boerenschans als entree van het liniegebied van belang, niet
alleen voor onze gemeente maar ook voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit is mede aan de orde
gekomen in bestuurlijk/ambtelijk overleg van 20 juni 2019 (gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente
Heusden).
Naast de voorgestelde deelname aan het convenant is het voorstel daarom ook om:
 kennis te nemen van het definitieve rapport van MTD-landschapsarchitecten Ontwikkelingsplan en
uitvoeringsprogramma Linie 1629 inclusief oplegnotities;
Inzet van middelen
Convenantpartijen besluiten binnen de eigen besluitvormingsprocedures over bijdragen aan de Linie 1629.
Het aangaan van het convenant heeft daarom op zichzelf geen financiële gevolgen.
Uitvoeringskosten, te weten € 5.000, als bijdrage voor de routeapp zijn betaald uit het reguliere budget voor
monumenten.
2

De optie om de samenwerking verder te formaliseren zal in een vervolgfase nader worden bekeken. Hierbij wordt ook het
institutionaliseren van een Linie 1629 werkorganisatie onder een eigen rechtsvorm nader verkend. Er wordt dan niet uitsluitend gekeken
naar een rol en verantwoordelijkheid voor de huidige (op dit moment deelnemende) partijen en maatschappelijke partners. De
samenwerking met bijvoorbeeld waterschappen en terreinbeherende organisaties, met toeristische koepelorganisaties en de Stichting
Vestingwerken zal dan nadrukkelijk worden verkend.
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Vanuit de GOL zijn middelen voor het enigszins herkenbaar en zichtbaar maken van het schanswerk van de
Boerenschans gereserveerd. Deze zijn nog niet toereikend. Voor het aanvullende deel volgt nog overleg met
partners. Dit voorjaar zijn de eerste projecten, die ook onderdeel zijn van de Linie 1629, gehonoreerd met
subsidie uit de Sleutelprojectenregeling Zuiderwaterlinie in Noord-Brabant. Realisering van de Boerenschans
zou voor een eventuele vervolgronde van de Sleutelprojecten Zuiderwaterlinie zonder meer in aanmerking
komen, afgezet tegen de huidige criteria.
Risico’s
Er zijn nog geen financiële middelen gereserveerd in het meerjarenperspectief voor de uitvoeringskosten.
Procedure / vervolgstappen
Het convenant zal worden ondertekend op 9 september a.s. tijdens het jaarlijkse kampement Linie 1629.
Wethouder Blankers zal de bijeenkomst bijwonen. Om hem het convenant te kunnen laten ondertekenen is
een volmacht van de burgemeester noodzakelijk. Deze treft u bijgaand aan.
Bij instemming op het voorstel is een persmoment voorzien op 9 september om 17:00 uur op Fort Isabella in
Vught.
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 3 september 2019
besloten:




uit te spreken dat het jaar 2029, 400 jaar na de belegering van ’s-Hertogenbosch, bij uitstek geschikt
is om uit te werken als evenementenjaar in het kader van Linie 1629 en daarvoor deel te nemen aan
het Convenant Linie 1629 `Samen op weg naar 2029’;
kennis te nemen van het definitieve rapport van MTD-landschapsarchitecten Ontwikkelingsplan en
uitvoeringsprogramma Linie 1629 inclusief oplegnotities.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Convenant Linie 1629 “Samen op weg naar 2029”
Ondergetekenden
A.
De Provincie Noord-Brabant, voor zover het de bestuurlijke bevoegdheden betreft Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Brabant, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde
van onder andere Samenleving, Cultuur en Erfgoed, mevrouw M.A.B. van der Sloot gemachtigd door
de Commissaris van de Koning bij besluit van xxxx, handelend ter uitvoering van het besluit van
Gedeputeerde Staten van xxxx, en hierna te noemen provincie Noord-Brabant,
De Gemeente Heusden, voor zover het de bestuurlijke bevoegdheden betreft Burgemeester en
wethouders van de gemeente Heusden, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder
voor onder andere Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, de heer T.A.H.M. Blankers,
gemachtigd door de Burgemeester bij besluit van xxxx, handelend ter uitvoering van het besluit van
Burgemeester en Wethouders van xxxx hierna te noemen gemeente Heusden
De Gemeente Vught, voor zover het de bestuurlijke bevoegdheden betreft Burgemeester en
wethouders van de gemeente Vught, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder voor
onder andere Ruimtelijke Ordening, Erfgoedbeleid, Recreatie en Toerisme, de heer P.F.W.M.
Pennings, gemachtigd door de Burgemeester bij besluit van xxxx, handelend ter uitvoering van het
besluit van Burgemeester en Wethouders van xxxx, hierna te noemen gemeente Vught
De Gemeente Sint-Michielsgestel, voor zover het de bestuurlijke bevoegdheden betreft Burgemeester
en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
wethouder voor onder andere Recreatie, Toerisme en Erfgoed, de heer P.J.H. Raaijmakers,
gemachtigd door de Burgemeester bij besluit van xxxx, handelend ter uitvoering van het besluit van
Burgemeester en Wethouders van xxxx, hierna te noemen gemeente Sint-Michielsgestel,
De Gemeente ‘s-Hertogenbosch, voor zover het de bestuurlijke bevoegdheden betreft Burgemeester
en wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
wethouder voor onder andere Erfgoed, de heer mr. H.C. van Olden, gemachtigd door de
Burgemeester bij besluit van 27 augustus 2019, handelend ter uitvoering van het besluit van
Burgemeester en Wethouders van 27 augustus 2019, hierna te noemen gemeente ’s-Hertogenbosch
Hierna tezamen te noemen: Partijen, dan wel ieder afzonderlijk: Partij,
EN
B.
Stichting De Groene Vesting, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer G.J.
Berkelmans en hierna te noemen De Groene Vesting,
Vereniging Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch vertegenwoordigd door de Werkgroep
Vestingwerken, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter mevrouw Y. Moerman – van
Heel
Hierna tezamen te noemen: maatschappelijke partners, dan wel ieder afzonderlijk: “maatschappelijke
partner”
Partijen en maatschappelijke partners tezamen: “Partners”.

Overwegende:
a. Dat Partijen onderdeel uitmaken van de Zuiderwaterlinie, waarbij de vier voornoemde gemeenten
de ‘stelling Heusden-’s-Hertogenbosch’ vormen;
b. dat de vier gemeenten voornoemd ieder de ambitie hebben om het verhaal van vriend en vijand
op locatie op de Linie 1629 te vertellen.
c. dat de belegering van ’s-Hertogenbosch in het jaar 1629 de gemeenschappelijke drager vormt
voor onderlinge samenwerking op het thema militair erfgoed. De historische linie voert door de
huidige 4 gemeenten.
d. dat het grondgebied van de 4 gemeenten in het jaar 1629 een belangrijke schakel vormde in de
strijd tussen Republiek der Verenigde Nederlanden en het koninkrijk Spanje, beter bekend als de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Met de inname van ’s-Hertogenbosch kwam ook de
zeggenschap over de Meierij en de Kempen in Staatse handen, alsmede internationale
handelsroutes over de Maas en over land;
e. dat de Meierij in deze periode van strijd echter ook sterk heeft geleden en zo'n 70 procent van de
bevolking verloor.
f. dat de Linie en het succesvolle beleg in 1629 het definitieve keerpunt markeert in de strijd tegen
Spanje. Na 1629 heeft Spanje de hoop opgegeven en start vredesonderhandelingen. Daarmee
erkent zij de soevereine Republiek Nederland: de eerste Republiek ter wereld, uiteindelijk
opgetekend in het vredesverdrag van Münster (1648). Uniek aan dit verdrag is dat het voortkomt
uit diplomatieke onderhandelingen. De soevereiniteit van verschillende staten wordt erkend en het
principe van niet-inmenging van buitenlanders in interne zaken van de diverse staten doet zijn
intrede in de Europese politiek.
g. dat de wijze waarop de belegering is uitgevoerd hoogstaande ingenieurskunst en –kunde was.
Het Spaanse bewind over de stad is niet verdreven in een brute veldslag (met man tot man
gevecht), maar met zeer effectieve inzet van toegepaste techniek zoals de aanleg van een
dubbele Linie (Circumvallatie en Contravallatie linie), het omleiden van de rivieren Dommel en Aa
en de inzet van molens met de intentie het onder water gezette (geïnundeerde) gebied rondom de
stad droog te malen.
h. dat Partijen de geschiedenis ten dienste willen laten zijn voor de gebiedsontwikkeling van stad en
streek (ommeland) op tal van actuele thema (klimaatadaptatie, energietransitie, etc.);
i. dat het jaar 2029, 400 jaar na dato, bij uitstek geschikt is om in gezamenlijkheid uit te werken als
een evenementenjaar: een jaar waarin “het verhaal over vriend en vijand” in alle facetten bij een
brede doelgroep onder de aandacht kan worden gebracht;
j. dat een breed draagvlak van gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers de grootste garantie is
voor het welslagen van de festiviteiten in 2029 en een solide basis vormt voor economische
benutting in de jaren tot 2029 en daarna.
k. dat de rol, het takenpakket en de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners voor
resp. de ‘Groene ring rond de Oude Vesting’ (‘het buitengebied’) bij De Groene Vesting ligt en
binnen de Oude Vesting bij Kring Vrienden.
l. dat Partijen vanaf 2012 visies hebben ontwikkeld om de Linie 1629 zichtbaar en beleefbaar te
maken voor een breed publiek;
m. dat samenwerking tussen Partners plaatsvindt met het oog op het behoud en de ontwikkeling van
het gemeenschappelijke erfgoed, het versterken van het cultuur-toerisme en erfgoededucatie.

Begripsbepalingen

a) Linie 1629: aanvalslinie van prins Frederik Hendrik uit het jaar 1629, gelegen op het grondgebied
van de gemeenten Heusden, Vught, Sint-Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch.
b) Uitvoeringsprogramma Linie 1629: nadere uitwerking van locaties in de Linie 1629, opgesteld
door MTD Landschapsarchitecten, verschenen voorjaar 2019
c) Koersdocument naar een levende linie in 2029, opgesteld door P2 adviseurs in opdracht van
Stichting De Groene Vesting, verschenen april 2019;
d) Beeldverhaal landschap van de beleving, landschap van de verbeelding, landschap van de
ontwikkeling en landschap van de verwijzing: Viertal inspiratie documenten opgesteld met
financiële steun van de partijen door maatschappelijk partner Stichting De Groene Vesting,
verschenen respectievelijk december 2012, juni 2014, januari 2015 en november 2015;
e) Verhalenboek Linie 1629: inventarisatie en bundeling van verhalen over de gebeurtenissen
tijdens het Beleg 1629 in en rond de stad ’s-Hertogenbosch, opgesteld door Rob van Erp,
verschenen in juli 2013;
f)

Het Linieboek: Ontwikkelingsvisie voor de Linie 1629 in Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden en
’s-Hertogenbosch, opgesteld door Feddes|Olthof Landschapsarchitecten, verschenen in mei
2014;

g) Stuurgroep Linie 1629: Het bestuurlijke overleg van de Partijen t.a.v. doelstellingen, strategie en
voortgang van in gezamenlijkheid uit te werken taken op weg naar het jaar 2029. De leden van de
stuurgroep zijn de bestuurlijk vertegenwoordigers van het provinciebestuur en de vier betrokken
gemeenten gezamenlijk.
h) Kwartiermakers overleg Linie 1629: De Kwartiermakers vormen het programmateam ofwel het
ambtelijk overleg van vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant, de vier Linie
gemeenten èn de maatschappelijke partners De Groene Vesting en Werkgroep Vestingwerken
van de Kring Vrienden gezamenlijk.
i)

Partners: Partijen en Maatschappelijke partners gezamenlijk

j)

Stelling Heusden – ’s-Hertogenbosch: De vier gemeenten Heusden, Vught, Sint-Michielsgestel
en ’s-Hertogenbosch maken onderdeel uit van De Zuiderwaterlinie, een linie die dwars door de
provincie Noord-Brabant loopt, zo’n 180 kilometer lang, van Bergen op Zoom in het westen tot aan
Grave in het oosten. Om samenwerking ‘over de hele linie’ praktisch en werkbaar te maken is De
Zuiderwaterlinie verdeeld in 5 regio’s. De vier gemeenten voornoemd onder ‘partijen’ vormen één
van deze regio’s: de Stelling Heusden-’s-Hertogenbosch. Deze gemeenten werken al geruime tijd
samen om het militaire landschap zichtbaar en beleefbaar te maken.

KOMEN OVEREEN
Paragraaf 1. Algemene bepalingen
Artikel 1
Partijen komen overeen samen te willen werken om in onderlinge afstemming de linie 1629 tot
ontwikkeling te laten komen.
Artikel 2
Dat doen zij door de stuurgroep in voornoemde samenstelling in beginsel twee maal per kalenderjaar
in vergadering bijeen te laten komen met als doel de integrale en herkenbare ontwikkeling van de linie
1629 te faciliteren en de stimuleren.
Artikel 3
Het kwartiermakers overleg in voornoemde samenstelling, is gericht op de doelstellingen, strategie en
besteding van de door de Partners toegezegde middelen voor de realisatie van de in gezamenlijkheid
te realiseren plannen en projecten in de Linie 1629. Het kwartiermakers overleg is eveneens gericht
op de afstemming met andere partijen die projecten ter realisatie van de linie 1629 uitvoeren. Het
kwartiermakers overleg is verantwoordelijk voor de voorbereiding van het beleid en van de
besluitvorming door de stuurgroep om zodoende de ontwikkeling van de linie 1629 te faciliteren en te
stimuleren. Jaarlijks bereiden zij een uitvoeringsagenda voor ten behoeve van de stuurgroep. Hierin
zijn de processen en projecten benoemd die in gezamenlijke afstemming tot uitvoering zullen worden
gebracht. Partijen besluiten binnen de eigen besluitvormingsprocedures over bijdragen aan de
verschillende onderdelen van de agenda. Het uitvoeringsprogramma 1629 met inbegrip van de
oplegger dient als inspiratie voor de jaarlijks op te stellen uitvoeringsagenda van de stuurgroep.
Het kwartiermakers overleg komt in beginsel zes maal per kalenderjaar in vergadering bijeen.

Paragraaf 2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Fysieke projecten
Artikel 4
De realisatie van autonome projecten ten behoeve van de Linie 1629 vindt plaats met inachtneming
van de bevoegdheid van ieder der betrokken Partners. Partners erkennen het belang voor bewoners
en bezoekers van een eenduidige en herkenbare verschijningsvorm, van het militaire erfgoed en
eigentijdse toevoegingen over de hele linie 1629. Daarom zullen de Partners in een zo vroeg mogelijk
stadium elkaar over en weer informeren over ieders plannen op en aan de linie. Voor zover mogelijk
leidt afstemming tot plannen waarmee de eenduidige herkenbaarheid en ‘beleefbaarheid’ van de linie
wordt bevorderd.
Artikel 5
Realisatie van in gezamenlijkheid ontwikkelde recreatieve routes, met eenduidige routeborden,
informatieve uitlegborden of andere eenduidige landschappelijke elementen, vindt plaats in onderling
overleg waarbij afspraken worden gemaakt over o.a. het verkrijgen van de benodigde vergunningen
en over de kostenverdeling voor realisatie en beheer

Artikel 6
Bij realisatie van projecten op of aan de Linie 1629 waarbij de kostendekking (deels) komt uit fondsen
of subsidies, zullen Partijen nadere afspraken maken. Deze afspraken betreffen onder meer (de door
de subsidient opgelegde) vereisten ten aanzien van communicatie, voortgang en verantwoording van
de beschikte middelen. Indien de Maatschappelijke Partners een rol vervullen in de realisatie van
fysieke projecten die mede mogelijk worden gemaakt door middelen van Partners en/of door extern
verworven middelen (fondsen of subsidies) zullen ook met hen deze nadere
verantwoordingsafspraken gemaakt worden.

Paragraaf 3. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Kennis en kunde
Artikel 7
De maatschappelijke partners beschikken op regionaal vlak over kennis en expertise over de werking
van de Linie 1629. Vanuit de rol van maatschappelijke partner zijn zij als adviseurs betrokken bij de
ontwikkeling van de Linie 1629. Zij hebben een rol in het ontsluiten en borgen van kennis alsmede in
het onderhouden van de relatie met andere heemkundeverenigingen en vrijwilligers binnen het
grondgebied van de vier deelnemende gemeenten en met ondernemers gevestigd nabij de Linie 1629
actief op het vlak van cultuur-toerisme.
De maatschappelijke partners ondersteunen in samenspraak met de kwartiermakers initiatieven van
vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die passen binnen de plannen op of aan de linie. Zij
ondersteunen en/of ontwikkelen activiteiten die bijdragen aan het breed bekend en beleefbaar maken
van de Linie 1629.
De maatschappelijke partners dragen een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de
vrijwilligersprojecten en zijn actief in het onderhouden van de relaties met de vrijwilligers. Zij worden
hierin ondersteund en gefaciliteerd.
Artikel 8
Bij het ontwikkelen van plannen om de linie zichtbaar of beleefbaar te maken worden de
maatschappelijke partners geconsulteerd.

Paragraaf 4. Gezamenlijke ambitie Krachtenbundeling en organisatie
Artikel 9
Partijen en maatschappelijke partners erkennen de kansen die het evenementenjaar 2029 biedt. In
dat jaar zullen plekken van betekenis in of aan de linie in ere zijn hersteld en onderling verbonden in
cultuur-toeristische arrangementen zoals wandel- fiets- en vaarroutes. Partners zullen gedurende de
looptijd van het convenant de wensen ten aanzien van de organisatie van de samenwerking regulier
agenderen. De optie om de samenwerking verder te formaliseren zal daarbij nader worden bekeken.
Hierbij wordt ook het institutionaliseren van een Linie 1629 werkorganisatie onder een eigen
rechtsvorm nader verkend. Hierbij wordt niet uitsluitend gekeken naar een rol en verantwoordelijkheid
voor de huidige (deelnemende) partijen en maatschappelijke partners, maar zal ook de samenwerking
worden verkend met bij voorbeeld waterschappen, terrein beherende organisaties en/of ondernemers
uit deze regio verenigd in de Stichting Vestingwerken en zullen toeristische koepelorganisaties worden
geconsulteerd.

Paragraaf 5. Slotbepalingen
Artikel 10
Dit convenant treedt in werking met ingang van 9 september 2019 en eindigt op 31 december 2029.
Elke 3 jaar zal dit convenant in de stuurgroep worden geagendeerd om zodoende te bepalen of een
actualisatie aan de orde is.
Artikel 11
Geen der Partijen kan gedurende de looptijd van dit convenant tussentijds de medewerking aan de
overeenkomst opzeggen, tenzij zich onvoorziene omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
dit convenant billijkheidshalve behoort te worden gewijzigd. Partijen zullen over een eventuele
wijziging van dit convenant in overleg treden. Indien dit overleg niet binnen drie maanden tot
overeenstemming heeft geleid, mag elke Partij dit convenant schriftelijk opzeggen.
Artikel 12
De afspraken in dit convenant zijn niet in rechte afdwingbaar.

Ondertekening
’s-Hertogenbosch, 9 september 2019
De provincie Noord-Brabant, namens deze mevrouw M.A.B. van der Sloot
De gemeente Heusden, namens deze de heer T.A.H.M. Blankers
De gemeente Vught, namens deze de heer P.F.W.M. Pennings
De gemeente Sint-Michielsgestel, namens deze de heer P.J.H. Raaijmakers
De gemeente ’s-Hertogenbosch, namens deze de heer H.C. Van Olden
De Stichting De Groene Vesting, namens deze de heer G.J. Berkelmans
De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, namens deze mevrouw Y. Moerman – van Heel

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 3 september 2019 door het college van Heusden genomen besluit, het Convenant Linie
1629 `Samen op weg naar 2029’ te ondertekenen.
Vlijmen, 3 september 2019
De burgemeester voornoemd,

drs. W. van Hees

