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1.  Projectomschrijving 
 
1.1 Aanleiding 

De gemeente Steenbergen heeft de evaluatie en actualisatie van het huidige erfgoedbeleid op de 

beleidsagenda staan. De wens om het huidige erfgoedbeleid te evalueren en te actualiseren heeft 

meerdere aanleidingen. 

 

Coalitieakkoord 

Vanuit het coalitieakkoord en het collegeprogramma (onderdeel sport en cultuur, SC6a) volgt de 

ambitie om een visie ten aanzien van het materieel cultureel erfgoed op te stellen. Ook is de 

doelstelling opgenomen om meer inwoners (met name jongeren) te informeren over de lokale 

historie en cultuur en hun te laten deelnemen aan het culturele leven in Steenbergen. De actualisatie 

draagt bij aan deze doelstelling. Met de ontwikkeling van de visie zet Steenbergen in op behoud van 

de unieke Steenbergse historische identiteit en probeert deze waar mogelijk te versterken voor de 

toekomst. Het belang voor het behoud van de Steenbergse identiteit komt mede voort vanuit de 

toenemende globalisering. Mensen krijgen steeds meer behoefte aan inzicht in het verleden en de 

nog aanwezige herinneringen hieraan.  

 

Wettelijke verplichtingen 

De afgelopen jaren zijn er diverse wetswijzigingen geweest op het terrein van erfgoed. 1 juli 2016 is 

wederom een wijziging in werking getreden waarbij een verdere integratie plaatsvindt van 

individuele erfgoed gerelateerde wetgevingen. Het is een wettelijke verplichting om bij het opstellen 

van bestemmingsplannen te kijken naar diverse belangen. Op het gebied van erfgoed betekent dit 

het betrekken van de cultuurhistorische en archeologische waarden. Met alle wetswijzigingen gaat 

erfgoed steeds meer integraal onderdeel uitmaken van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven. Met de 

komst van de Omgevingswet in de toekomst (naar verwachting eind 2018), zal het erfgoedbelang nog 

belangrijker worden en als omgevingskwaliteit volwaardig onderdeel uitmaken van ruimtelijke 

opgaven. Naast de wettelijke verplichting biedt erfgoed een kans als inspiratiebron voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. Het is daarom van belang om de relevante erfgoed elementen verantwoord te 

bewaren en te betrekken bij (gebieds)ontwikkelingen. Het erfgoedbeleid biedt bovendien een kans 

om de regels eenduidig en eenvoudiger te maken.  

 

Inspiratie en koppelkansen 

Vooral de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het cultureel erfgoed en ontstaat begrip voor 

de waarde ervan. Ook op economisch en toeristisch vlak is erfgoed een belangrijke inspiratiebron en 

zijn koppelingen mogelijk. Een voorbeeld van een gebiedsontwikkeling die is gebaseerd op 

cultuurhistorie, is de West Brabantse Waterlinie (WBWL). Ook zijn er plannen om een onderzoek te 

doen naar de mogelijkheden om de vestigstad Steenbergen als onderdeel van de WBWL vanuit de 

cultuurhistorie context te ontwikkelen. Het verleden geeft een toegevoegde belevingswaarde aan 

historische steden, dorpen en landschappen. Cultureel erfgoed zorgt daarnaast voor een verbetering 

van de levenskwaliteit, doordat gemeenten qua uiterlijk vertoon aantrekkelijker zijn. Waardevolle 

elementen verschaffen de inwoners een gevoel van eigenheid en herkenbaarheid van hun ruimtelijke 

omgeving. 
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Huidig Beleid 

Het laatste erfgoedbeleid (genaamd, nota cultureel erfgoed 2010-2020) dateert van 2010. In het 

kader van de uitwerking van dat beleid is de afgelopen jaren gewerkt aan een inventarisatie, in de 

vorm van een erfgoedkaart. De uitgevoerde inventarisatie geeft inzicht in het binnen de 

gemeentegrenzen aanwezige en te verwachten materiële erfgoed. De inventarisatie is een 

belangrijke basis voor de te maken beleidskeuzes en de verdere uitwerking van de Steenbergse 

historische identiteit. De erfgoedkaart is als bijlage (C) bij dit plan van aanpak gevoegd. Hierbij is 

onderscheidt gemaakt in de inventarisatie naar de bovengrondse- (cultuurhistorische) en 

ondergrondse (archeologische) elementen.  

 

1.2 Opdrachtformulering 

Doelstelling 

De doelstelling van de gemeente Steenbergen voor dit project is een actualisatie van de nota 

cultureel erfgoed. De actualisatie gaat in op: 

- de plaats die het (materieel) erfgoed inneemt; 

- het gewenste beschermingsniveau van het erfgoed; 

- de inzet op die bescherming;  

- de rolverdeling van de verschillende partij, waaronder die van de gemeente; 

- een uitvoeringsprogramma. 

 

Beoogd effect 

Met de actualisatie van het erfgoedbeleid willen wij interactief de toekomstige koers bepalen en 

vastleggen. Wij willen hiermee bereiken dat duidelijk is (zowel intern als extern) welk belang de 

gemeente Steenbergen hecht aan de instandhouding en ontwikkeling  van het cultureel erfgoed en 

de wijze waarop dit wordt gedaan en met welke partners.  

 

Uitvoeringsprogramma 

Naast de actualisatie van het beleidsdocument, wordt na vaststelling van de beleidskaders door de 

gemeenteraad, een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin concrete voorstellen voor het 

behoud en de versterking van de unieke Steenbergse historische identiteit.  

 

Huidige visie 

In de voorgaande jaren is ingezet op de realisatie van de uit de nota cultureel erfgoed voortkomende 

doelstellingen. De huidige visie gaat uit van behoud door ontwikkeling met als doel de steenbergse 

historische identiteit te behouden en daar waar mogelijk te versterken.  

 

1.3 Resultaat 

Cultureel erfgoed is een zeer breed begrip. Het begrip cultureel erfgoed omvat in het kader van dit 

project  het volgende: zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze maatschappelijke 

ontwikkeling, die ons bewust maken van onze cultuur en geschiedenis.  

 

Het begrip Cultureel erfgoed is verdeeld in vier categorieën: 

1. Gebouwd erfgoed gaat over historische bouwkunst, zoals beeldbepalende panden, 

monumenten, molens, kerken, veldkruizen, duikers en sluizen. Maar het gaat hierbij ook om 
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historische erven, tuinen, parken en stedenbouwkundige structuren die de bouwstenen 

vormen van onze kernen.  

2. Archeologie gaat over in de bodem – op land én onder water – bewaarde sporen en resten 

van menselijke bewoning. De historische stadskern van Steenbergen en Fort Henricus 

hebben zeer hoge archeolgoische verwachtingswaarde. De locatie waar het voormalige slot  

Padmos (in het Oudland) stond, heeft de status van een beschermd, archeologisch 

monument.  

3. Cultuurlandschap, hiermee wordt het landschap bedoeld dat door mensen in het verleden 

naar hun hand is gezet. Voorbeelden van landschappelijke structuren zijn militaire linies, 

dijken en verkavelingspatronen, maar ook waardevolle groen- en blauwstructuren en 

infrastructuur; 

4. Immaterieel erfgoed is niet tastbaar. Het gaat over tradities (gebruiken) die van generatie op 

generatie worden doorgegeven. Ee  oor eeld is het Prijsda se  op ker is aa dag i  
Nieuw-Vosse eer . Het prijsda se  staat op de Natio ale I e taris a  het I aterieel 
Erfgoed in Nederland en is officieel erkend als immaterieel erfgoed.  

 

In het huidige beleid is de focus gericht op de eerste drie categorieën. Het immateriële erfgoed is 

daarom ook geen onderdeel van de eerder uitgevoerde inventarisaties. Vanuit andere projecten, 

zoals de ontwikkeling van de recreatieve kansenkaart is het benutten van ons immateriële erfgoed 

benoemd als kans. Gezien het ontwikkelpotentieel wordt het immaterieel erfgoed betrokken bij de 

actualisatie.  

 

Uitgangspunten  

Elke voornoemde categorie van het erfgoed heeft specifieke kenmerken, een eigen 

achtergrond/context, wettelijke kaders en netwerkpartners. Daar komt bij dat elke categorie een 

eigen uitgangspunt kent en procesaanpak. De genoemde categorieën staan echter niet los van 

elkaar, vaak zal er sprake zijn van overlap. Per categorie wordt de situatie beschreven vanwaar de 

verdere uitwerking plaatsvindt. 

 

Gebouw erfgoed 

De gemeente telt 37 gemeentelijke monumenten en 32 gebouwde rijksmonumenten.  

Daarnaast zijn er nog ca. 350 beeldbepalende panden, zoals de kerken die onlangs uit de eredienst 

zijn onttrokken. De lijst met beeldbepalende panden is het resultaat van een uitgevoerde 

inventarisatie. Naast de panden zijn ook historische lijnstructuren, historische erven, 

stedenbouwkundige structuren, e.d.  geïnventariseerd. De inventarisatie is in 2013 afgerond. De 

geïnventariseerde onderdelen zijn opgenomen op de cultuurhistoriekaart (bijlage C). De 

cultuurhistoriekaart is interactief tot stand gekomen. De heemkundekringen alsook de Stichting 

Stadsarcheologie Steenbergen zijn nauw betrokken geweest bij het project. 

 

Archeologie 

Archeologische vindplaatsen, archeologische onderzoeken, vondstmeldingen en potentiële 

archeologische waardevolle locaties zijn in beeld gebracht. Aan de hand van de verzamelde 

informatie is een verwachtingsmodel ontwikkeld. Op basis van dit model is een archeologische 

waarden- en verwachtingenkaart opgesteld. Deze kaart is in 2013 gereedgekomen. De kaart is 

interactief tot stand gekomen. Net zoals bij de cultuurhistorie kaart, zijn de heemkundekringen 

alsook de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen nauw betrokken geweest. De kaart geeft een 

http://archeologieinnederland.nl/node/254
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gedetailleerd overzicht van de archeologische waarden en de archeologische verwachtingen in de 

gemeente. De verwachtingenkaart bevat acht verschillende verwachtingszones. De archeologische 

waarden- en verachtingenkaart is als bijlage C, toegevoegd aan dit plan van aanpak. 

 

Cultuurlandschap 

De historische cultuurlandschappen zijn ook geïnventariseerd. De West Brabantse Waterlinie is een 

cultuurlandschap dat in oude luister wordt hersteld en recreatief wordt ontwikkeld. 

De West Brabantse Waterlinie lijkt goede aanknopingspunten te bieden voor verdere ontwikkeling 

van het Steenbergse cultuurlandschap. De inventarisatie is net zoals het gebouwde erfgoed 

opgenomen op de cultuurhistorische inventarisatiekaart (bijlage C) 

 

Immaterieel erfgoed 

Het immaterieel erfgoed is nog niet eerder betrokken bij een inventarisatie of beleidsontwikkeling. 

De eerste stappen worden in het kader van dit project gezet.  

 

Fasering 

Het proces om te komen tot de actualisatie verloopt in een aantal fasen: 

1. Evalueren bestaand erfgoedbeleid; 

2. Updaten bestaande inventarisaties + opstellen groslijst van het immaterieel erfgoed; 

3. Actualiseren / (door)ontwikkelen beleid; 

4. Opstellen uitvoeringsprogramma. 

 

Hieronder wordt nader ingegaan op de (samenhang van de) verschillende fases. 

 

1. Evalueren bestaand erfgoedbeleid 

De eerste fase betreft het evalueren van het bestaande beleid. Het gemeentelijk erfgoedbeleid is in 

2010 opgesteld en beleidsmatig vastgelegd in de Nota cultureel erfgoed 2010-2020. De afgelopen 

jaren hebben in het teken gestaan van de uitvoering van de in de nota opgenomen acties en 

realisatie van de doelstellingen. Sinds de vaststelling van de nota hebben zich er diverse trends en 

(wettelijke) ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van erfgoed. 

 

Voor de ontwikkeling van het huidige erfgoedbeleid is gebruik gemaakt van een klankbordgroep. 

Deze bestond uit vertegenwoordigers van lokale historische instellingen, aangevuld met deskundigen 

zoals de archeologisch adviseur van de gemeente. Het idee is om deze partijen te vragen naar hun 

ervaringen. Daarnaast is het van belang om ook intern de ervaringen te peilen. Dit gezien de 

verplichting om erfgoed te betrekken bij de ruimtelijke ontwikkeling en hieraan gekoppeld de 

vergunningverlening.  

 

 

Onderzoeksvragen bij fase 1 (evaluatie): 

1. Wat zijn de ervaringen van het bestaande erfgoedbeleid? 

2. Wat zijn de nieuwe trends en ontwikkelingen (lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk)?  

3. Met welke beleidsterreinen zijn er raakvlakken en hoe wordt daar uitvoering aan 

gegeven? 

4. Waar is behoefte aan in het nieuwe beleid? 
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2. Updaten bestaande inventarisaties  en het opstellen groslijst immaterieel erfgoed.  

De inventarisaties vormen de basis voor de ontwikkeling van het beleid. De uitgevoerde 

inventarisaties dateren uit 2013. Mogelijk zijn er na het gereedkomen van de inventarisatie 

cultuurhistorische elementen verdwenen of is juist kennis opgedaan van nieuwe elementen die nog 

niet eerder in beeld waren. Het gaat hierbij om de reeds geïnventariseerde onderwerpen. Aangezien 

de inventarisatie de basis is voor de beleidsontwikkeling is het wenselijk om te beschikken over een 

actuele inventarisatie. Gelijktijdig wordt het immaterieel erfgoed bekeken. Voor het immaterieel 

erfgoed wordt een groslijst gemaakt. Naast het immaterieel erfgoed worden geen nieuwe 

o der erpe /the a s zoals ij oor eeld de ederop ou  geï e tariseerd. Het gaat o  ee  
update. Bovendien bevat de reeds uitgevoerde inventarisatie de meest voorkomende 

o der erpe /the a s op het ge ied a  erfgoed.  
 

Voor de update van de bestaande inventarisatiekaarten en het opstellen van de groslijst van het 

immaterieel erfgoed, wordt gebruik gemaakt van de kennis van historische instellingen, aangevuld 

met een externe deskundigen zoals, de archeologische adviseur van de gemeente en de commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. Deze partners zijn in het verleden ook betrokken geweest bij het inventarisatie 

project.  

 

 

 

 

3. Actualiseren / (door)ontwikkelen beleid. 

Bij deze fase gaat het om de beleidsontwikkeling. De beleidsontwikkeling kent twee sporen. Het 

eerste spoor betreft de wettelijke verplichtingen en de gemeentelijke wensen ten aanzien van het 

cultureel erfgoed. Het tweede spoor gaat over de inzet van erfgoed door en voor de samenleving 

onder de noemer van; gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoed. In het kader van 

de ontwikkeling van het beleid wordt een beeldvormende raadsvergadering georganiseerd. De 

vergadering vindt plaats in september 2016.  

 

3.1 Wettelijke verplichtingen en gemeentelijke wensen 

In het kader van het 1
e
 spoor om te komen tot de actualisatie van de nota besteden we aandacht aan 

verschillende onderwerpen. Voor de invulling van deze onderwerpen is de inventarisatie van belang. 

Hierbij moet worden gezocht naar een evenwicht tussen behoud en ontwikkeling. Het is niet reëel 

om alles wat enige cultuurhistorische waarde heeft te beschermen en te behouden voor de 

toekomst. Er moeten nieuwe gebruiksmogelijkheden voor oude landschappen en bouwwerken 

worden gezocht, want zonder vitale functies gaat het cultuurhistorisch erfgoed verloren. Het gaat 

hierbij ook om het inspireren en het prikkelen van de creativiteit van onze partners om erfgoed in te 

Onderzoeksvragen bij fase 2 (update inventarisatiekaarten en groslijst immaterieel erfgoed): 

1. Missen er elementen op de archeologische verwachtingenkaart? 

2. Missen er elementen op de cultuurhistoriekaart? 

3. Zij er beeldbepalende panden verdwenen (gesloopt) of andere elementen verdwenen in 

de afgelopen periode? 

4. Welke tradities/gebruiken (immaterieel erfgoed) zijn er in de gemeente die van generatie 

op generatie worden doorgegeven? 
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zetten als kwaliteit. De keerzijde van de medaille is dat dit niet altijd zal lukken en dat uitzonderlijke 

cultuurhistorische elementen verloren kunnen gaan. Daarom wordt bezien welke elementen 

bescherming verdienen om te voorkomen dat zij verdwijnen en dat daarmee de historische identiteit 

wordt aangetast. Uitgangspunt is juist om de historische identiteit daar waar mogelijk te versterken. 

Doormiddel van het aanwijzen van elementen tot beschermd monument en/of een 

vergunningenstelsel op te nemen in de bestemmingsplannen bestaat de mogelijkheid om het 

erfgoed te beschermen. Naast behoud, bescherming en ontwikkeling wordt ook aandacht besteed 

aan erfgoedrecreatie, erfgoededucatie en wordt bezien welke koppelingen met andere 

projecten/opgaven te maken zijn. Voor wat betreft het onderwerp erfgoedrecreatie, biedt de 

recreatieve kansenkaart een belangrijke basis. 

 

In deze fase treden we in overleg met de belangrijkste partners, zoals: landschapsbeheerders, 

historische platformen, ZLTO en het waterschap. Afhankelijk van de categorie (gebouwd erfgoed, 

archeologie, cultuurlandschap en immaterieel erfgoed) zal de klankbordgroep worden samengesteld. 

Een adviesbureau wordt ingehuurd om de gemeente te ondersteunen. Onderdeel van dit traject is 

dat het adviesbureau ook ondersteuning biedt aan de klankbordgroep daar waar dit vanuit de inhoud 

nodig is. Het idee is om een aantal bijeenkomsten te organiseren waarbij een eerste aanzet wordt 

gegeven voor de verschillende onderwerpen en de keuzemogelijkheden in beeld worden gebracht.  

Deze input kan betrokken worden bij het bepalen en het uitwerken a  de the a s oor de 
beeldvormende raadsvergadering van september 2016.  

 

 

 

Onderzoeksvragen bij fase 3A Actualiseren / (door)ontwikkelen beleid: 

Invulling wettelijke kaders en gemeentelijke wensen: 

1. Behoud en Bescherming: 

Hoe om te gaan met het reeds geïnventariseerde erfgoed in termen van waarderen en 

beschermen? 

Hoe om te gaan met het selecteren en waarderen van ons erfgoed in de toekomst? 

2. Ontwikkeling: 

Hoe erfgoed als inspiratiebron in te zetten en als volwaardig onderdeel te betrekken bij 

omgevingsontwikkelingen? 

3. Recreatie en toerisme: 

Hoe erfgoed in te zetten voor de ontwikkeling van de recreatieve sector en promotie van 

Steenbergen? 

4. Kennis vergroten & delen: 

Hoe kan de kennis over erfgoed op peil worden gehouden en vergroot?  

Hoe kan deze kennis ontsloten worden (waar en door wie)? 

hoe om te gaan met erfgoededucatie? 

5. Verbinding / koppelkansen: 

koppeling met andere projecten zowel extern als intern, zoals bijv. de West Brabantse 
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3.2       Van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoed 

Het twee spoor gaat uit van het motiveren en inspireren van inwoners om zelf aan de slag te gaan 

met het erfgoed. We willen individuele mensen bereiken die ideeën hebben over hoe de 

cultuurhistorie van hun directe leefomgeving ingezet kan worden om de Steenbergse identiteit te 

versterken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een informatiebordje tegen de gevel, de  

ontwikkeling van een wandelroute, het in stand houden van immaterieel erfgoed (tradities) of 

deelnemen aan de open monumentendag. Het gaat hierbij vooral om kleine initiatieven die vanuit 

het enthousiasme vanuit individuen en/of kleine collectieve ontstaan. In de praktijk blijkt dat lokale, 

kleinschalige initiatieven waardevol zijn voor een straat, buurt, wijk of de kern. De bereidheid van 

mensen om zelf actie te ondernemen neemt toe naarmate het initiatief zich meer richt op hun 

directe leefomgeving en zij invloed kunnen uitoefenen. Het ondersteunen van dergelijke initiatieven 

draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen, maar belangrijker, mensen voelen zich verbonden 

met hun omgeving en de historie en dragen daar zelf actief aan bij. Voor de ondersteuning van deze 

initiatieven kan de samenwerking worden gezocht met de lokale historische platformen. Zij zijn 

onderdeel van de samenleving en hebben een groot netwerk. Zij kunnen mogelijk individuen 

ondersteunen bij de realisatie van ideeën. Ook kunnen zij helpen bij projecten die groter zijn dan een 

individuele burger zelf aan kan. De mogelijkheid om de lokale historische platformen actief in te 

zetten voor de ondersteuning en hier onder voorwaarde middelen beschikbaar voor te stellen wordt 

in dit kader onderzocht. De voorgaande aanpak geeft mede een invulling  aan de ambitie om te 

komen van gemeente naar gemeenschap. De verdere aanpak en invulling moet volgen uit het 

communicatieplan. De eerste aanzet voor dit communicatieplan is als bijlage toegevoegd bij dit plan 

van aanpak.  

 

 

 

Beeldvormende raadsvergadering 

In september 2016 wordt een beeldvormende raadsvergadering georganiseerd. Tijdens de 

vergadering willen we in gesprek met inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, etc. over 

de actualisatie. De invulling van de beeldvormende raadsvergadering is met de werkgroep 

bestuurlijke vernieuwing besproken.  

 

Doelstelling van de beeldvormende raadsvergadering is tweeledig: 

1. Het peilen van de mening en gedachten van onze inwoners over het erfgoed(beleid) 

2. Inzicht verkrijgen in de kansen en ideeën die men heeft over het erfgoed in hun eigen straat, 

wijk of kern, en wat nodig is om die kansen/ideeën te realiseren.  

 

Het zou mooi zijn om in aanloop naar de beeldvormende raadsvergadering aandacht te schenken aan 

ons erfgoed en daarmee mensen te interesseren/inspireren met als resultaat dat meer inwoners de 

Onderzoeksvragen bij fase 3B Actualiseren / (door)ontwikkelen beleid: 

Van Gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschappelijk erfgoed 

1. Met welk erfgoed voelt u zich verbonden en waarom? 

2. Heeft u ideeën over de ontwikkeling of inzet van het erfgoed, en in het bijzonder waar u 

zich verbonden mee voelt erfgoed?  

3. Wat wilt u zelf doen om punt 2 te realiseren? 

4. Wie of wat heeft u verder nodig om uw ideeën te realiseren? 
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vergadering bezoeken en hopelijk met ideeën komen over de inzet van erfgoed in hun straat, wijk of 

kern en daarmee ook zelf aan de slag gaan. Het idee is om een aantal korte verhalen over 

Steenbergse iconen (personen, gebouwen, beeldmerken, etc.) in beeld te brengen en te delen met 

onze inwoners via de (sociale) media. We proberen met het delen van dergelijke verhalen mensen 

bewust te maken van het aanwezige erfgoed en daarmee te inspireren en te motiveren. Uiteindelijk 

is het de bedoeling dat inwoners zelf aan de slag gaan met het erfgoed in hun wijk/straat. Het tot 

stand brengen van een dergelijke gedragsverandering vraagt de nodige tijd. Vanuit de eerste aanzet 

van het communicatieplan blijkt dat het daarom verstandig is om gedurende het gehele traject 

inwoners te informeren over ons erfgoed. Temeer ook omdat we voor de uitvoering van het 

gemeentelijk beleid in toenemende mate een beroep zullen doen op de inzet van inwoners.  

4.    Opstellen uitvoeringsprogramma 

Erfgoed is vaak een belangrijke bron van inspiratie voor de toeristische en recreatieve sector. 

Hetzelfde geldt ook voor de Steenbergse natuur die vaak vanuit een cultuurhistorische context is 

ontstaan. De samenhang tussen de onderwerpen kwam duidelijk naar voren tijdens de 

beeldvormende raadsvergadering over het natuurbeleidsplan en de ontwikkeling van de recreatieve 

kansenkaart. Ook werd duidelijk dat voor de verschillende processen vaak dezelfde gemeentelijke 

partners betrokken zijn. Hoewel elk project wordt gekenmerkt door een eigen ontwikkelproces en 

belangen, zijn er slimme koppelingen te maken. Deze koppelingen komen naar verwachting nog 

beter tot stand door het opstellen van één integraal uitvoeringsprogramma. Een integraal 

uitvoeringsprogramma zorgt voor een betere afstemming en synergie tussen de acties op het gebied 

van erfgoed, natuur, recreatie en toerisme. 

 

Het uitgangspunt van een dergelijk uitvoeringsprogramma is dat de gemeente daar waar mogelijk 

faciliteert en uitgaat van de kracht en initiatieven vanuit de samenleving.  Daarnaast pakt de 

gemeente haar eigen rol op binnen het wettelijke kader en haar eigen ambities op het gebied van 

erfgoed en ook voor de andere beleidsterreinen (natuur en recreatie). In het kader van de 

perspectiefnota is voor de uitvoering van de erfgoedbeleid een bedrag van € 5. ,- geraamd. 

 

Het uitvoeringsprogramma wordt na vaststelling van de actualisatie van het erfgoedbeleid ter 

vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.  

 

1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen.  

- Het project omvat een evaluatie en actualisatie van het bestaande beleidskader alsmede het 

hieraan gekoppelde uitvoeringsprogramma.  

- De visie (behoud door ontwikkeling) van de huidige nota is het uitgangspunt.  

- De uitgevoerde inventarisatie naar het materiële erfgoed is een belangrijke basis voor de 

actualisatie.  

- De resultaten die voortkomen uit de ontwikkeling van de recreatieve kansenkaart bieden de 

basis voor de invullingen van de recreatieve en toeristische mogelijkheden op het gebied van 

erfgoed.  

- De actualisatie moet mede tot stand komen op basis van input van de historische 

instellingen, de gemeentelijke organisatie en een adviesbureau.   

- Doormiddel van een beeldvormende raadsvergadering wordt de samenleving de 

mogelijkheid geboden om in gesprek te treden over de actualisatie van het erfgoedbeleid. 

- De gemeente stimuleert participatie van inwoners bij de uitvoering van de uitvoeringsacties.  
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- Voor de a tualisatie is ee  ee alig udget a  € 5. ,- beschikbaar.  

   
1.5 Risico’s  

- Voor de actualisatie is de inzet van locale historische instellingen en de betrokkenheid van 

individuele burgers van belang. Het succes is in belangrijke mate afhankelijk van de opkomst 

en inzet van deze betrokkenen. Hier hebben wij slechts in beperkte mate invloed op.  

Het onder de aandacht brengen van het erfgoed voorafgaand aan de beeldvormende 

raadsvergadering levert hopelijk meer aanmeldingen op, maar is geen garantie op succes.  

- Gedurende het proces kan blijken dat de beschikbaar gestelde financiële middelen niet 

toereikend zijn. Het is daarom van belang om bij de opdrachtverstrekking duidelijke 

afspraken te maken over het op te leveren eindproduct en de hiervoor beschikbare 

middelen.  

 

2. Aanpak 
 
2.1 Betrokken partijen 

Voor de actualisatie van de nota cultureel erfgoed wordt gebruik gemaakt van de kennis van: 

- de gemeentelijke organisatie; 

- de diverse gemeentelijke partners; 

- een adviesbureau. 

 

Intern 

- Wethouder erfgoed  Cor van Geel   (Bestuurlijk projectwethouder) 

- Afdelingsmanager Beleid René Reijngoudt  (Ambtelijk opdrachtgever) 

- Afdeling Beleid    Paul Kop   (Projectleider / input gebouwde  

monumenten en archeologie) 

 

Werkgroep intern 

- Frederique Jansen Input voor cultuurlandschap (groen en blauwstructuren) 

- Henk-Jan Keur   Relatie met recreatie en in het bijzonder de Westbrabantse   

Waterlinie. 

- Marc de Jong  Ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder het buitengebied. Tevens  

koppeling met natuurbeleidsplan 

- Harold Mailoa   Ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder het stedelijk gebied 

- Marianne Timmermans  Relatie met duurzaamheid en de koppelkansen vanuit dat terrein 

- Sven Langeberg  Economische meerwaarde van erfgoed en versterking van de  

economische sector door inzet van ervan 

- Chris Franken  Relatie met handhavingsbeleidsplan 

- Communicatie   Advisering en ondersteuning bij het traject. Opstellen van  

   communicatieplan 

- Vergunningverlening Met name bij de evaluatie beleid. Het gaat om de praktische  

toepassing van het erfgoedbeleid op het gebied van de 

vergunningverlening (bijv. de monumentenvergunning en 

archeologie). 
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Overlegpartners extern  

Gedurende de verschillende fases in het proces is er overleg met diverse partners. Hierbij kan primair 

worden gedacht aan: 

- ZLTO;  

- RPS;  

- OPS;  

- Winkeloord Dinteloord; 

- Historische platformen (Heemkundekringen, Stichting Stadsarcheologie en de musea) 

- Waterschap Brabantse Delta; 

- Natuurmonumenten; 

- Staatsbosbeheer; 

- Brabants Landschap; 

- Dorpsraden / Stadsraad; 

- Stichting Leefbaarheid De Heen; 

- Recreatieondernemers; 

- Onderwijsinstellingen; 

- Kunst- en cultuurplatform; 

- Stichting Bevrijdingsmonument Welberg; 

- Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Steenbergen; 

- Eigenaren monumenten en beeldbepalende panden; 

- Stichting Menno van Coehoorn; 

- Monumentenwacht; 

- Individuele burgers, geïnteresseerd in erfgoed. 

     

2.2 Participatie 
Voor de actualisatie van de nota met uitvoeringsprogramma is de inbreng van de gemeentelijke 

partners van groot belang. Het proces heeft een raadplegend karakter, waarbij in belangrijke mate 

ruimte wordt geboden voor de inbreng van de partners. Tevens proberen we inwoners aan te sporen 

om zelf actief aan de slag te gaan met het cultureel erfgoed.   

 
2.3 Het stappenplan. 
De organisatie van de beeldvormende raadsvergadering heeft gevolgen voor de planning. De 

oorspronkelijke planning was erop gericht om de actualisatie in mei 2017 aan te bieden aan de 

gemeenteraad. Het verwerken van de resultaten van de beeldvormende raadsvergadering en de 

terugkoppeling hiervan naar de betrokkenen, zorgt ervoor dat de we verwachten de actualisatie 

uiterlijk in juli 2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.  
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Fase Wat Doel Wie Wanneer 

Fase 0 

(Definitie) 

Plan van aanpak en 

Communicatieplan 

Projectafbakening Projectleider, bestuur 

en  afd. communicatie 

Juni/juli 2016 

 

 

Fase 1 

Startoverleg met 

kerngroep, bestaande 

uit historische 

platformen.  

Evaluatie bestaande 

beleid. 

Heemkundekringen, St. 

Stadsarcheologie, 

Musea. 

Juni/juli 2016 

 

 

 

 

Fase 2 

 

 

 

Uitgevoerde 

inventarisatie 

(cultuurhistorische en 

archeologische 

waarden- 

verwachtingenkaart) 

updaten. 

Beschikken over 

actuele 

inventarisatie. 

Kerngroep zoals 

genoemd bij fase 1, 

aangevuld met 

adviseur.  

Augustus 2016 

gereed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadplegen 

gemeentelijke partners 

waarbij op basis van de 

reeds uitgevoerde 

inventarisatie een 

eerste aanzet wordt 

gevraagd voor de te 

espreke  the a s / 
onderwerpen tijdens 

beeldvormende 

raadsvergadering. 

Mogelijk aan de hand 

van een SWOT analyse 

kansen en bedreigingen 

definiëren.   

Bepalen eerst 

aanzet, invulling 

the a s / 
onderwerpen voor 

beeldvormende 

raadsvergadering. 

Gemeentelijke partners 

(ZLTO, RPS, 

Landschapsbeheerders, 

historische platformen, 

etc.). 

Juli/aug./begin 

sept. 2016   

Beeldvormende 

raadsvergadering.  

1. Peilen mening en 

ideeën van de  

samenleving over 

erfgoed. 

2. Beeldvorming 

over de mate 

waarin inwoners 

een bijdrage willen 

leveren, met name 

gericht op hun eigen 

directe 

leefomgeving.   

Naast alle eerder 

genoemde partners, 

iedereen die mee wil 

praten over erfgoed.  

28 september 

2016 

Terugkoppeling 

resultaten 

beeldvormende 

raadsvergadering. 

Verslag vergadering. Aanwezige 

raadsvergadering. 

Oktober 2016 

Ontwikkeling 

beleidsuitgangspunten 

op het gebied van 

archeologie en 

cultuurhistorie; 

Beleidsontwikkeling.  Externe adviseur i.c.m. 

projectleider. 

Okt. 2016 t/m. 

maart. 2017 
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(vervolg) 

Fase 3 

bestaande uit 

gebouwde 

monumenten, 

cultuurlandschappen 

en immaterieel 

erfgoed. 

Terugkoppeling aan 

betrokken partners 

Toetsing of vertaling 

van alle input 

correct heeft 

plaatsgevonden. 

Gemeentelijke 

partners. 

Maart / April 

2017 

Verwerking eventuele 

aandachtspunten 

Beleidsontwikkeling  Externe adviseur i.c.m.  

Projectleider 

Mei 2017 

Aanleveren document 

ter besluitvorming en 

vaststelling door 

gemeenteraad. 

Vaststelling beleid Gemeenteraad Vaststelling 

uiterlijk juli 

2017  

Fase 4 Opstellen 

uitvoeringsprogramma 

(Uitgangspunten voor 

programma worden 

tijdens proces bepaald 

en afgestemd met 

natuur,- en 

recreatiebeleid, exacte 

planning voor dit 

onderdeel wordt nog 

uitgewerkt) 

Benoemen concrete 

acties 

N.t.b.  N.t.b  
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Bijlagen: 
 

A. Procesbeheersing 
B. Uitgangspunten communicatieplan 
C. Inventarisatie materieel erfgoed (erfgoedkaart):   

        C.1 Cultuurhistoriekaart 
   C.2 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart 
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Bijlage A. Procesbeheersing 
 
Middelen  

Voor de a tualisatie is ee  udget a  € 5. ,- es hik aar. Ee  edrag a  € .  euro ordt 
i gezet oor de i huur a  ee  exter e ad iseur. De o erige €5.  is es hik aar oor het 
communicatietraject.  

 

Capaciteitsraming 

 

Jaar Afdeling Medewerker Taak uren 

 

2016 

Beleid Paul Kop Projectleider/coördinatie/input 

monumenten en archeologie  

300 

 Beleid Frederique Jansen  Input voor cultuurlandschap 30 

 Beleid Henk-Jan Keur Input en relatie met recreatie 30 

 Beleid Marc de Jong Koppeling met ruimtelijke 

ontwikkeling 

50 

 Beleid  Harold Mailoa Koppeling met ruimtelijke 

ontwikkeling 

30 

 Beleid Marianne Timmermans Relatie met duurzaamheid en 

kansen op het gebied van 

duurzaamheid signaleren 

20 

 Beleid Sven Langeberg Input voor economie 20 

 Beleid Chris Franken Input en relatie met handhaving 30 

 Publiekszaken Communicatie (S. 

Hoogeveen / S. Kaland) 

Input voor communicatie 60 

 Publiekszaken Vergunningen (B. van 

Strien / A. Bedaf 

Input toepassing 

vergunningenstelsel en evaluatie 

40 

 Beleid Martin Meulblok Input evaluatie huidig beleid i.r.t. 

bestemmingsplan.  

20 

 

De benodigde inzet voor de toekomst is afhankelijk van de te maken keuzes. In het kader van de 

perspectiefnota 2017 is een professionele inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit en 

middelen.  

 
Planning 
De vaststelling van de actualisatie staat gepland voor juli 2017. Aansluitend wordt gestart met de 

uitvoering van de nota.  
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B. Uitgangspunten communicatieplan  
 

Aanleiding 

 Actualisatie erfgoedbeleid 

 Beeldvormende raadsvergadering op 28 september 2016  

Doelstelling 

 Inwoners informeren over het erfgoed in de gemeente Steenbergen 

 Inwoners bewust maken van het erfgoed in de eigen wijk 

 Inwoners aanzetten tot actie rondom erfgoed in de eigen wijk 

De actualisatie van het erfgoedbeleid bevat twee sporen. Het wettelijke, met daarbij de 

gemeentelijke wensen op het gebied van erfgoed. Hierbij fungeren de stichtingen als 

klankbordgroep. 

 

En het project van gemeentelijk erfgoedbeleid naar gemeenschap. Kleine initiatieven bevorderen, 

inwoners aansporen lokaal aan de slag te gaan met (eigen) erfgoed. Hierbij gaat het om 

promotionele activiteiten of educatieve activiteiten. Wijkgericht, trots delen, focus op kleine lokale 

dingen, door de individu te koppelen aan stichtingen die het budget voor deze initiatieven zullen 

beheren.  

Kent de inwoner van Steenbergen het erfgoed in de eigen wijk? 

 

Boodschap 

Waar bevindt zich het cultureel erfgoed bij u in de buurt. Mate van belangrijkheid aanstippen. Wat 

kunt u hiermee. 

 

Doelgroep 

Inwoners van gemeente Steenbergen. 

 

Middelen en instrumenten 

Er is 5 € es hik aar voor de communicatie. 

 Redactionele stukken 

 Social media 

 Website 

 Vloggen – past dit wel bij de leeftijd? 

 Koppeling erfgoed brabant (bijv. boek erfgoed van de brabanders) 

 Mensen benaderen, steekproef, ravelijn, gericht, gemeente archief, wie vraagt er info op. 

Monumenten eigenaren, kunstenaars, fotograaf 

 Open monumenten dag 10, 11 september 

Middelen inzet 

Algehele 

campagne 

Informatief  crossmediaal Inwoners 

Steenbergen 

Jaarplanning 

Benaderen 

meedenkers 

Activerend  Persoonlijk  Specifieke groep Planning tot aan 

september 

(werkgroep) 
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C. Inventarisatie materieel erfgoed (erfgoedkaart): 
C.1 Cultuurhistoriekaart 
C.2  Archeologische waarden- en verwachtingenkaart 

 
 
 



 

 

 

Bijlage C1. Cultuurhistoriekaart 
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Bijlage C2. Archeologische 

waarden- en verwachtingenkaart 
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