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Inhoud 
     
1.   Projectomschrijving       

1.1  Aanleiding  
De gemeente Steenbergen heeft vanuit de gemeenschap signalen ontvangen dat het benutten 
van haar verleden bij kan dragen aan een sterker recreatief profiel voor Steenbergen. Dat signaal 
is gegeven tijdens de opstelling en de bijeenkomsten over de recreatieve kansenkaart. Daarin is 
de Vesting Steenbergen als grote(re) kans aangegeven. Ook uit gesprekken die met stakeholders 
in het centrum van Steenbergen zijn gevoerd is gebleken dat zij de militaire historie van de 
vesting Steenbergen zien als een kans om Steenbergen aantrekkelijker te maken en daarmee een 
(nieuwe) drager voor het hart van Steenbergen te creëren.   
 
De (retail)ondernemers in het centrum van Steenbergen hebben geconstateerd dat ‘recreatie’ 
voor gasten een passende aanleiding kan zijn om Steenbergen centrum te bezoeken en daarmee 
de levensvatbaarheid van de detailhandel in Steenbergen centrum te vergroten. Aandacht voor 
de militaire historie van Vesting Steenbergen kan (een deel van) die recreatieve behoefte 
invullen. 
 
Het werk aan de revitalisering van de West Brabantse Waterlinie is een indicatie dat militair 
erfgoed zich mag verheugen in toegenomen belangstelling. Mede vanwege die toegenomen 
belangstelling en aandacht voor de militaire historie van Brabant lijkt een onderstreping van de 
waarde van de militaire historie in Steenbergen zinvol.  
 
In het kader van het voeden van de Steenbergse gemeenschap lijkt een investering in het 
militaire verleden van de Vesting Steenbergen een bijdrage te kunnen leveren aan een grotere 
verbondenheid van de inwoners van Steenbergen met hun historie. En van daaruit die historie bij 
het grotere publiek voor het voetlicht te brengen.  
 
Om bovengenoemde redenen wordt voorgesteld te starten met Expeditie Nassau, een 
ontdekkingsreis langs drie eilanden met als doel een programma voor de ontwikkeling van de 
Vesting op te stellen. Deze naam refereert aan het roemrijke verleden van de Vesting 
Steenbergen en vormt inspiratie om vanuit verschillende perspectieven naar deze stad te kijken.  
 
In de begrotingen voor 2017 en zijn voor dit project uren van medewerkers en respectievelijk    
€ 15.000,-  en € 10.000,- voor externe ondersteuning gereserveerd. 
        . 
1.2  Opdrachtformulering       . 
Het uitzetten van een interactief traject met vertegenwoordigers uit verschillende groepen uit 
(de stad) Steenbergen (zie 2.2) dat primair ten doel heeft de ontwikkelkansen voor de Vesting 
Steenbergen te benoemen en te concretiseren in een uitvoeringsprogramma 2018-2030. Deze 
kansen moeten een positieve bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit van de vesting 
Steenbergen op het gebied van wonen (bewoners), werken (ondernemers) en recreëren 
(bewoners en bezoekers). Deze opdracht is overgenomen in de startdocumentatie voor 
Expeditie Nassau.  
 
Daarnaast heeft het traject tot doel de verbondenheid met en trots op de vestinghistorie van de 
stad Steenbergen bij de betrokkenen en bij de hen omringende groepen en personen te 
vergroten (‘deel onze trots’) en hun betrokkenheid bij de Vesting te verhogen. 
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Tenslotte mag dit traject niet alleen een meerwaarde voor de stad Steenbergen ten doel hebben. 
De stad Steenbergen staat weliswaar centraal in dit traject, maar de uitkomst van het traject 
moet ook meerwaarde hebben voor de andere kernen van de gemeente Steenbergen.  
 
Met het oog op het vasthouden van de betrokkenheid bij de externe partners is een compact 
proces, met beperkt tijdbeslag van de partners, en een spoedige start wenselijk. Met het oog 
daarop wordt de doorlooptijd van dit traject voor de partners beperkt moeten blijven. Daarom is 
de opgave om voor de (school)zomervakantie 2017 de opbrengsten uit dit traject te hebben. Na 
de zomervakantie moeten deze opbrengsten verder worden uitgewerkt en daarmee worden 
voorbereid voor besluitvorming in Q1 2018.  
 
Parallel aan dit proces werkt de gemeente Bergen op Zoom aan een visie voor haar vesting 
(2017-2018). Alhoewel dat proces omgekeerd verloopt (van binnen naar buiten) aan dat voor de 
vesting Steenbergen (van buiten naar binnen) is het - in het grotere geheel van de West 
Brabantse Waterlinie – raadzaam om voor beide vestingsteden een (ontwikkelings)visie te 
hebben zodat de linie als geheel zich evenwichtig kan ontwikkelen. Daarom wordt vanuit dit 
traject bezien hoe een (ontwikkelings)visie voor de vesting Steenbergen kan worden opgesteld 
die qua thematiek aansluit bij die van de gemeente Bergen op Zoom. Omdat nu de uitkomst van 
beide trajecten onbekend is, is een inhoudelijke voorzet nog niet te maken.  
 
De verwachtingen van dit proces zijn hoog. Niet alleen vanwege het te bereiken resultaat, maar 
ook vanwege het te volgen proces. Het is de bedoeling en verwachting dat partners enthousiast 
worden in het proces – voor zover zij dit nu al niet zijn – en dat enthousiasme na afloop van het 
proces omzetting in inzet voor de Vesting. Om de verwachtingen te richten en te managen zijn 
drie referentieprojecten aan deze opdracht gekoppeld:  

 StadHaven – zeer open proces voor doorontwikkeling centrum Steenbergen waarover 
ondernemers tot op de dag van vandaag zeer te spreken zijn; 

 Herinrichting jachthaven Steenbergen – resultaat van herinrichting heeft alleen positieve 
reacties opgeleverd; 

 Chapeau! – gericht op het versterken van gevoel van trots op Steenbergen bij inwoners en 
ondernemers.  
 

1.3  Resultaat 
Dit project beoogd meerdere resultaten te bereiken: 

 Inwoners hebben meer interesse voor en zijn trotser op het vestingverleden van de stad 
Steenbergen wat resulteert in: 

- een toename in positieve attitude over de stad Steenbergen onder de bewoners en 
ondernemers; 
- een grotere betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij activiteiten die 
beogen van de Vesting Steenbergen een recreatief aantrekkelijk product te maken; 
- een groep enthousiaste mensen die actief wil meedenken en meedoen aan (de 
voorbereiding van) de viering van het 750 jarig bestaan van de stad Steenbergen in 
2022; 

 Een uitvoeringsprogramma ter versterking van het ‘product’ Vesting Steenbergen, waarvan 
een deel wordt uitgevoerd ter voorbereiding op het jubileum en een deel daarna. Het 
programma beslaat de hoofdstukken:  

o historie/fysiek; 
o economie/promotie;  
o educatie 

Het evenement ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad Steenbergen wordt als 
afzonderlijk programmaonderdeel opgenomen. 
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 Een inspanning binnen de gemeentelijke organisatie om gemeentelijke opgaven die zich 
binnen de ‘vesting Steenbergen’ bevinden op een dusdanige wijze uit te voeren dat zij 
bijdragen aan de versterking van het ‘product’ Vesting Steenbergen en/of aan het vergroten 
van de trots daarop; 

 Een visie op de toekomst van de Vesting Steenbergen in samenhang met een soortgelijke 
visie voor de Vesting Bergen op Zoom. 

 
1.4  Eisen, randvoorwaarden, beperkingen. 
Om in dit proces daad werkelijk met de gemeenschap van buiten naar binnen te werken is het 
van belang dat een open proces wordt doorlopen. Dat houdt in dat de gemeente niet boven de 
partijen staat, maar hun gelijke is.  
 
Op grond van het als gelijke participeren is het niet wenselijk dat de gemeente aan het begin van 
het traject een dichtgetimmerde opgave meegeeft. Dat neemt niet weg dat een stevige basis (= 
dit Plan van Aanpak) de groep kan helpen om een goede opdracht te formuleren, een gericht 
traject te doorlopen en met waardevolle ideeën en initiatieven thuis te komen. Kortom, de 
gemeente faciliteert, de groep besluit. Onderdeel van dat faciliteren is het zorgen voor een 
goedlopend proces. Omdat de gemeente dat proces niet trekt, zorgt zij voor een bekwame 
‘reisleider’ die toeziet op het doorlopen van een constructief proces (goede vragen, goed 
gesprek, goede antwoorden) en een behalen van een aansprekend en uitvoerbaar resultaat.  
 
De personen die intensief bij dit proces worden betrokken zijn voornamelijk vertegenwoordigers 
van een organisatie met een belang in de vesting Steenbergen. Om continuïteit in het proces en 
draagvlak bij de betreffende organisatie te krijgen wordt elk lid gevraagd twee vervangers te 
regelen die in geval van verhinderen of benodigde denkkracht kunnen inspringen. Een dergelijke 
vervanging draagt daarnaast bij – indien goed ingezet – aan meer draagvlak in de betreffende 
organisaties.  
 
Deelnemers doen mee op vrijwillige basis. Dit betekent niet dat dat ook vrijblijvend is. Hen wordt 
gevraagd het hele traject mee te doen. In het traject worden stimulansen ingebouwd om 
betrokken te blijven.  
 
Uiteraard zijn er veel meer organisatie en personen die verbonden zijn met de vesting 
Steenbergen. In het proces moet daarom aandacht worden besteed aan een goede verbinding 
tussen de kerngroep en andere partijen. In de beschrijving van de werkmethodiek wordt daarbij 
nader stilgestaan.  

 
1.5  Risico’s 
Een dergelijk traject met stakeholders kan alleen worden gestart bij voldoende participatie. 
Zonder deze participatie blijft dit een gemeentelijke opdracht waarvan het maar zeer de vraag is 
of anderen met de conclusies ervan aan de slag kunnen en willen gaan.  Inmiddels is met alle 
stakeholders gesproken. Allen hebben aangegeven graag mee te willen doen, omdat er voor 
henzelf/hun organisatie/Steenbergen winst te behalen valt uit dit traject.  
 
Alle deelnemers wordt gevraagd om vanuit hun achterban naar dit traject te kijken en een 
ambassadeursrol naar hun achterban te vervullen. Het kan voorkomen dat deelnemers uit 
zichzelf die rol niet gemakkelijk innemen. Daarom is hen gevraagd een opgave vanuit hun 
achterban mee te nemen en om twee vervangers in hun eigen achterban te organiseren. Deze 
opgaven moeten helpen om de interne dialoog op gang te krijgen en te behouden. 
 
Dit traject wordt met een relatief kleine groep externen doorlopen. Naast het delen met de 
achterbannen is het ook van belang om de inwoners en andere partijen in Steenbergen te 
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informeren om te voorkomen dat dit initiatief een stille dood sterft. Daarom worden 
verschillende communicatiemiddelen ingezet. 
 
Het kan voorkomen dat de mening van de gemeente niet overeenkomt met die van de andere 
deelnemers. Omdat de gemeente een gelijkwaardige partner is, kan dat leiden tot – in optiek van 
de gemeente – onvolledige of ongewenste resultaten. In dergelijke gevallen kan worden bezien 
of aanvullend op de opbrengst van de groep opgaven worden bepaald.  
 
Ondanks dat een aantrekkelijk traject wordt ingezet kan het gebeuren dat deelnemers niet 
enthousiast blijven. In een dergelijk geval zal moeten bezien hoe het programma kan worden 
verrijkt waardoor enthousiasme kan terugkeren.  

 
Aan het einde van het traject is een resultaat ontstaan. Het is de bedoeling dat de gemeenschap 
daarmee aan de slag gaat. Mocht dat niet gebeuren dan zal dan moeten worden bezien of er 
alternatieve wegen zijn om het resultaat in de praktijk tot leven te brengen.  
 
Zoals gezegd wordt alle partners gevraagd hun eigen achterban bij dit traject te betrekken. Dit 
om het risico van solisme te voorkomen. Met het oog daarop is betrokkenheid van de raad zeer 
gewenst. Zij zal daarom op verschillende in het traject worden uitgenodigd om zich op de hoogte 
te stellen van de vorderingen. 
 

2.   Aanpak      
2.0 Methode 
Zoals aangegeven wordt gestreefd naar een open proces waarbij gezamenlijke opereren en 
draagvlak creëren voorop staan. De VOORT methode (veel gebruikt bij veranderprocessen) lijkt 
daarvoor een geschikt middel. Deze methode hanteert de metafoor van een expeditie 
(ontdekkingsreis) per schip en voert de deelnemers na het Vertrek langs verschillende eilanden 
(Ontdekken, Ontwikkelen, Reflecteren) om vervolgens met een resultaat aan land Terug te keren.   
 
De verschillende fase van de VOORT methode hebben de volgende inhoud:  
Vertrek: een startdocument/opdracht, een planning en een bemanning organiseren; 
Ontdekken: ideeën opdoen en genereren door middel van verschillende activiteiten; 
Ontwikkelen: op grond van opgedane ideeën aanzetten tot concrete producten maken. Een 
eerste schifting van (on)haalbare producten maken. In deze fase worden externen gevraagd om 
mee te denken (zgn. opstappers)  
Reflecteren: de concrete producten worden door de bemanning beoordeeld op gewenstheid. 
Ook in deze fase worden externen (eindgebruikers van de producten) gevraagd mee te denken. 
Aan de hand van de reflectiefase kunnen de expeditieleden besluiten tot het aanpassen of het 
laten vallen van producten voordat terug aan land wordt gekeerd.  
Terugkeren: de overgebleven concrete producten worden aan land gebracht en beschikbaar 
gesteld voor verdere uitwerking.  
 
2.1 Betrokken partijen 
Binnen de VOORT methodiek is sprake van vier groepen. 
1. De kerngroep (gemeente) 

2. Het expeditie team (alle deelnemers) 

3. Opstappers (meehelpen bij omvormen ideeën naar producten) 

4. Reflectanten  (meehelpen beoordelen producten) 

Daarnaast is er een kapitein (opdrachtgever) en een stuurman (expeditieleider) 
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De kerngroep wordt gevormd door Petra Lepolder (opdrachtgever), Henk-Jan Keur (R&T, 
WBWL), Paul Kop (erfgoed en R&T), Communicatie, Sven Langenberg (EZ), Frederique Jansen 
(Groen), Astrid Marchand (onderwijs), Ton van Loon (RO), Bert van Drunen (persoonlijke kennis 
en betrokkenheid) en Samantha Bosters (ondersteuning). 
 
Het expeditie team bestaat uit: de leden van de kerngroep aangevuld met lokale partners. In dit 
geval betreft dat leden van: Heemkundekring De Steenen Kamer, Stichting Stadsarcheologie, 
Retail Platform Steenbergen, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groot Steenbergen, 
recreatieondernemers uit Steenbergen centrum, stadsraad Steenbergen, educatie en een 
bewo(o)n(st)er. 
 
De opstappers en reflectanten worden door het expeditie team bepaald.  
De stuurman is een persoon die ervaring heeft met het leiden van veranderprocessen en die de 
VOORT methodiek recent in een andere context heeft meegemaakt.  
 
2.1 Communicatie  
Zoals gezegd is goede communicatie nodig om het enthousiasme tussen expeditieleden te 
kunnen delen, om dat met hun achterbannen te doen en om anderen te informeren over 
opgaven, reis en resultaten. 
 
Met het oog daarop worden twee sporen gevolgd.  
Het eerste spoor is het digitale spoor. Via social media wordt vanuit de expeditieleden naar 
buiten gecommuniceerd. Om ongewenst kielhalen te voorkomen wordt vanuit de gemeente 
regie op de extern boodschappen gehouden. Expeditieleden worden gevraagd deze berichten te 
delen met hun achterbannen.  
Het tweede spoor is het fysieke spoor en wordt gebruikt om op tijdens de verschillende 
bijeenkomsten informatie en inzichten te delen. Dit spoor moet met de expeditieleden worden 
uitgewerkt. Het informeren van de gemeenteraad past binnen dit spoor. Er zijn momenten in 
maart, mei en september waarop dat mogelijk is.  
 
2.3 Planning 

 Planning Expeditie Nassau 

Projectfase   Wat Doel Wie Wanneer 

Vertrek  Alle voorbereidingen 
voor vertrek uitvoeren 

Kernteam Februari – Maart  
2017 

 Uiteenzetten methode  Kernteam en 
expeditieteam 

 

 Formuleren opdracht  Kernteam en 
expeditieteam 

 

 Keuze maken deelnemers  Kernteam en 
expeditieteam 

 

 Planning maken  Kernteam en 
expeditieteam 

 

 Afspraken kick-off  Kernteam   

 Kick-off  Kernteam en 
expeditieteam 

 

Ontdekken Ideeën opdoen   Expeditieteam Maart – April 
2017 

Ontwikkelen Producten bedenken  Expeditieteam Mei 2017 

Reflecteren Producten testen  Expeditieteam Juni 2017 

Terugkeren Voorstel uit te voeren 
producten 

 Expeditieteam Juni/Juli 2017 
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Uitwerken Programma voorbereiden  Kernteam September 2017 
– December 
2017 

 
 
3. Bijlagen:  

A. Procesbeheersing    opgenomen in document 
B. Gebruikte achtergrondinformatie  n.v.t. 
C. VOORT Methode 
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BIJLAGE C: VOORT Methode 
 

 
 
 

De verschillende fase van de VOORT methode:  
 
Vertrek: een startdocument/opdracht, een planning en een bemanning organiseren; 
Ontdekken: ideeën opdoen en genereren door middel van verschillende activiteiten; 
Ontwikkelen: op grond van opgedane ideeën aanzetten tot concrete producten maken. Een 
eerste schifting van (on)haalbare producten maken. In deze fase worden externen gevraagd om 
mee te denken (zgn. opstappers)  
Reflecteren: de concrete producten worden door de bemanning beoordeeld op gewenstheid. 
Ook in deze fase worden externen (eindgebruikers van de producten) gevraagd mee te denken. 
Aan de hand van de reflectiefase kunnen de expeditieleden besluiten tot het aanpassen of het 
laten vallen van producten voordat terug aan land wordt gekeerd.  
Terugkeren: de overgebleven concrete producten worden aan land gebracht en beschikbaar 
gesteld voor verdere uitwerking.  

 


