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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Termijnen project West Brabantse Waterlinie 

Steenbergen; 26 juli 2016 

Aan de Raad, 

Op 7 juli 2014 heeft de gemeente Steenbergen, als penvoerder namens de projectpartners, een 
subsidiebeschikking voor het project West Brabantse Waterlinie (verder: WBWL) van de Provincie Noord-
Brabant ontvangen. 

De toegezegde subsidie betreft een maximum en wordt door de Provincie na oplevering van de 
overeengekomen prestaties en de verantwoording daarvan afgerekend met de penvoerder. De in de 
beschikking genoemde deadline voor de prestaties is 1 oktober 2017, met daarna nog (maximaal) 10 
weken voor het indienen van de financiële verantwoording (d.m.v. accountantsverklaring). In de uitvoering 
van het project is gebleken dat een samenloop van omstandigheden een wijziging in de afspraken met de 
Provincie nodig maakt. Over de door ons gewenste wijziging informeren wij u in deze raadsmededeling. 

In financiële zin heeft de Provincie een aantal eisen aan het project WBWL als totaal gesteld. Het is aan 
de penvoerder en haar projectpartners om ervoor te zorgen dat aan die eisen wordt voldaan; zowel bij de 
start als bij de beëindiging van het project. Ofwel: het project moest niet alleen financieel kloppen bij 
indiening van het subsidieverzoek, het moet financieel ook kloppen bij inlevering van de verantwoording. 
Een belangrijke financiële regel is dat de partijen over het gehele project tenminste 50oZo eigen geld 
(cofinanciering) inbrengen. In een 50/50 scenario stelt de Provincie tegenover elke ingelegde euro door 
de projectpartners één euro subsidie. 

Die constructie maakt dat deelprojecten en projectonderdelen onderling met elkaar verbonden zijn. Zo 
wordt het project Fort Henricus voor een groot deel gefinancierd met subsidiegeld, gegenereerd door 
investeringen in de Waterschans in Bergen op Zoom. 

Realisatie van het herstel van de Waterschans stond in 2016 op de planning. Vanwege politieke 
besluitvorming rond de Waterschans door de gemeente Bergen op Zoom zijn de feitelijke voorbereidingen 
voor realisatie pas na het besluit daartoe in oktober 2015 gestart. Op dit moment staat de gunning van dat 
projectonderdeel gepland voor einde 2016. Het projectonderdeel Waterschans is volgens de huidige 
planning gerealiseerd op 1 oktober 2017. 

Deze planning impliceert dat er pas einde 2016 duidelijkheid is over de feitelijke investering in 
projectonderdeel Waterschans. Daarmee is er ook pas op dat moment duidelijk hoeveel subsidie vanuit 
dat project wordt gegeneerd, ter besteding in andere projectonderdelen en deelprojecten. Dat betekent 
dat pas einde 2016 duidelijk is of het vooraf gestelde budget voor het herstel van Fort Henricus ook 
daadwerkelijk beschikbaar is. 

Inmiddels heeft Natuurmonumenten (eigenaar en projectleider voor projectonderdeel Fort Henricus) 
bodemonderzoek op Fort Henricus laten uitvoeren. De conclusie daarvan is o.a. dat het herstel in twee 



fasen moet plaatsvinden om nieuwe verzakkingen te voorkomen. Tussen deze twee fasen moet een 
rustperiode worden ingebouwd waarin het grondwerk zich kan zetten. Bij de voortgang van het herstel 
van Fort Henricus is ook de opstelling van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed van belang. Zij heeft 
aangegeven in dit project een advies te willen uitbrengen. Dit gegeven verlengt de maximale termijn voor 
het verkrijgen van de omgevingsvergunning van 8 naar 26 weken. 

De combinatie van het moment van duidelijkheid over de door projectonderdeel Waterschans 
gegenereerde subsidie en de extra benodigde tijd voor het verantwoorde herstel van Fort Henricus heeft 
geleerd dat het herstel van Fort Henricus niet voor de gestelde deadline van 1 oktober 2017 kan 
plaatsvinden. 

Op grond van de actuele planning van het onderdeel Waterschans kan het herstel van Fort Henricus in 
2017 (eerste fase) en 2018 (tweede fase) plaatsvinden. Conform de huidige planning is het herstel in juli 
2018 afgerond. Met het oog op de opvolgende administratieve afhandeling van de prestaties is een 
nieuwe prestatietermijn van 31 december 2018 gewenst. 

Het is de ambitie van de projectpartners en de Provincie het project WBWL conform het ingediende en 
goedgekeurde projectvoorstel volledig te realiseren. Vanuit die optiek is er behoefte aan extra tijd voor de 
realisatie van de vastgelegde prestaties na 1 oktober 2017. 

Meerdere projecten binnen het programma Landschappen van Allure hebben een opschorting van de 
prestatietermijn aangevraagd. De Provincie heeft die aanvragen gehonoreerd. De verst in de toekomst 
liggende, door de Provincie gehonoreerde, prestatietermijn is 31 december 2018. 

Om bovengenoemde redenen hebben wij bij de Provincie een opschorting van de prestatietermijn voor 
het project WBWL tot 31 december 2018 aangevraagd. We gaan er vanuit uiterlijk eind oktober 2016 
uitsluitsel van de Provincie op ons verzoek te hebben ontvangen. 

Wij vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Wij brengen u op de hoogte 
van de reactie van de Provincie. 
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