
Motivation Frank Petter  
 
I became passionate about military heritage when I was mayor of the Dutch fortified town of 
Woudrichem. When I became mayor of the city of Bergen op Zoom, which is rich in fortification and 
garrison history, this only fueled my interest. History and heritage are not only things of the past. They 
constitute chances for the future for a city or a region. I succeeded in working with the city council 
developing its fortification past.  I am also a firm believer of cooperation. Cooperation signifies mutual 
interest. In the larger region of Bergen op Zoom, this means working on the development of the 
Zuiderwaterlinie, the 16th and 17th century defence line in the south of the Netherlands.  In order to 
safeguard and further develop this important heritage, I am convinced that European cooperation and 
a strong heritage network is paramount. I also believe that knowledge exchange on the architectural 
aspects is primordial, together with collaboration in the field of funding and the sharing of the stories 
behind our heritage cities and its garnisons. This cooperation between cities and organisations in the 
field of fortified heritage shows us to what extend our regions are connected Europe-wide and how 
much they constitute the coming into being of Europe itself. As the president of EFFORTS, I want to 
further ensure this representation of all European fortified sites becomes the basis of a better 
understanding and the best development of our cities and regions. As a mayor I have a solid network 
and am willing to continue to work hard in making our network stronger and more performant.  
 
Frank Petter 
EFFORTS President 
Mayor of Bergen op Zoom 
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Dr. Frank A. Petter        

Curriculum Vitae 

 

Geboortedatum 

en plaats 

Burgerlijke staat 

 
 

 29 december 1956, Breda 

gehuwd met Elma van den Berge, we hebben een gezin met vijf kinderen, in 
leeftijd variërend van drieëntwintig tot negenentwintig jaar.  

  

Relevante 

ervaring 

 

Hoofdfuncties: 

a) Burgemeester van Bergen op Zoom ( sept 2013-hede n) 

Portefeuille: openbare orde en veiligheid en handhaving, bestuurlijke organisatie, 
burgerzaken, kabinetszaken, bovenlokale samenwerking, regionale 
samenwerking, woonwagenlocaties, public relations en public affairs, coördinerend 
portefeuillehouder biobased economy, jumelage.   

Vice-voorzitter Regio West-Brabant 19 gemeenten werken samen etc.  

Voorzitter (basisteam)driehoeksoverleg (politie, openbaar ministerie, gemeente) 
gemeenten Bergen op Zoom Steenbergen, Tholen, Woensdrecht. 

b) Burgemeester van Woudrichem ( jan. 2006-sept 201 3) 

Portefeuille: openbare orde en veiligheid, integrale handhaving, cultuur, 
monumenten, bestuurlijke samenwerking, dienstverlening, burgerparticipatie. 
Project: herinrichting buitendijks bedrijventerrein (nabij de vesting Woudrichem).  

Voorzitter platform van samenwerkende gemeenten van het Land van Heusden en 
Altena.  

Vicevoorzitter driehoeksoverleg gemeente, politie, openbaar ministerie van het 
teamgebied  Dongemond (Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, 
Aalburg en Woudrichem). 

Voorzitter, Klankbordgroep laagvlieggebied Maas-Waal (overkegplatform met 
ministerie van Defensie).  

Voorzitter bestuur streekarchief Land van Heusden en Altena (www.salha.nl).  

 

c) Directeur Centrum voor Wetenschap en Levensbesch ouwing (CWL), 
Universiteit van Tilburg. (2003-2006)  

Verantwoordelijk voor het vertolken van de identiteit van de universiteit in relatie 

Portugalstraat 24 
4619 JM Bergen op Zoom 

Mobiel: 06-10661348 
E-mail :  
f.a.petter@bergenopzoom.nl 
Twitter : @FrankPetter  
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met het wetenschappelijk bedrijf. Publicaties en symposia over (o.a.): waarden en 
normen, identiteit van Europa. Eindverantwoordelijk voor verschillende 
programma's: Dag van de Filosofie, lunchprogramma's. Publicaties: Voorbij 
fatsoen en onbehagen, het debat over waarden en normen. Artikelen in het 
dagblad Trouw en Brabants Dagblad. 

Adviseur van het kabinet Balkenende II met betrekking tot de maatschappelijke 
discussie over normen en waarden. 

Op dit moment ondersteun ik nog het project European Values Studies (EVS) en 
ondersteun ik een lobby richting de Europese Commissie om fondsen te werven 
voor dit onderzoek.  

 

d) Lid provinciale staten van Noord-Brabant (2003-2 006) 

(www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten) In 2006 beëindigd vanwege 
het principe (binnen het CDA) dat deze positie niet te verenigen is met het ambt 
van burgemeester. Ik was mede-initiator van de Statencommissie Europa, 
Internationalisering en belangenbehartiging. Ook heb ik (met collegae van PvdA en 
ChristenUnie) het initiatief genomen om te komen tot een staten-brede discussie 
over waarden, normen en integriteit. Verder de volgende functies:  

• Woordvoerder cultuur en lid van de Statencommissie Zorg, Welzijn en 
Cultuur van de provinciale staten. 

• Voorzitter van de Statencommissie Europa, Internationalisering en 
Belangenbehartiging.  

• Lid van het DB van het GOL  (Grensoverschrijdend Overheids Lichaam). 
Het GOL stimuleerde met name samenwerkingsprojecten tussen Brabant 
en Vlaanderen. 

Medio 2009 heb ik op verzoek van de staten gesprekken gevoerd met de 
afzonderlijke fracties en ben ik dagvoorzitter geweest gedurende een bijeenkomst 
in het kader van het thema integriteit.  

 

e) Gemeentepredikant PKN ( 1985- 2003) 

Vanaf 29 december 1985 predikant geweest in de gemeenten: Luttelgeest-Kuinre 
(Noordoostpolder), Goes en Dongen-Rijen. Aandachtsgebieden: jeud- en 
jongerenwerk, gemeenteopbouw, kerk in de samenleving.  

Namens Zeeland was ik in 1992 en 1993 lid Generale Synode. In 1998 en 1999 
was ik voorzitter van de classis Klundert (regio West-Brabant). 

 

Relevante nevenfuncties:  

a) Treasurer. European Walled Towns (EWT)  

EWT ( www.walledtowns.com ) is een Europese stichting voor de duurzame 
ontwikkeling van gefortificeerde en ommuurde steden. Aan deze samenwerking 
doen 102 organisaties mee uit 23 landen. Doel is het bevorderen van 'duurzame 
ontwikkeling' van historische vestingsteden.  
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b)  ‘De Groote Gedachte’, initiatiefnemer/voorzitter   

De initiatiefnemers van De Groote Gedachte (ondergetekende en o.a. drs. Paul 
Rüpp (Avans) en prof. dr. Gabriël v.d. Brink (UvT), staat voor ogen in een 
ontmoetingsplaats te creëren voor vooraanstaande bestuurders, politici en 
wetenschappers, waar zij gesprekken kunnen voeren over kwesties die spelen in 
het openbaar bestuur en het publieke domein. Sprekers: dr. A.H.G. Rinnooy Kan, 
mr. dr. J.P. Balkenende, prof. dr. H. Wijffels, prof. drs. P.J. Scheffer, prof. mr. Y 
Buruma, prof. dr. W.B.H.J. van de Donk. Als voorzitter bereid ik de bijeenkomsten 
inhoudelijk voor met professor v.d. Brink en geef ik leiding aan de gesprekken 
gedurende de avond zelf. 

c) Verus, voorzitter RvT 

Verus verenigt katholieke en protestant-christelijke onderwijsinstellingen.  

d) Nationaal programmafonds Cultuurparticipatie, vo orzitter 
adviescommissie 

De missie van het nationale Programmafonds Cultuurparticipatie is om 
cultuurparticipatie van alle burgers te stimuleren. 
  
 

e) Voorzitter Provinciale Raad Gezondheid (PRG)  

De PRG (www.provincialeraadgezondheid.nl) ontwikkelt adviezen in samenspraak 
met de provincie én de vele netwerken waarin de raad actief is. De PRG zal 
samen met de SER en de Provinciale Omgevings Commissie (POC) onderdeel uit 
gaan maken van het Brabantse kennis- en adviesnetwerk en steeds vaker ook 
integrale adviezen aan Gedeputeerde en Provinciale Staten geven. 

f) Brabants Landschap, lid hoofdbestuur, secretaris   

Sinds 1932 komt het Brabants Landschap (volledige naam: Stichting Het 
Noordbrabants Landschap) op voor het behoud van natuur- en landschapsschoon 
in Noord-Brabant. www.brabantslandschap.nl  

g) Visitatiecommissie gemeente Waterland, voorzitte r (2015),  

Op verzoek van de gemeente Waterland hebben we als commissie een 
bestuurskrachtonderzoek van PwC en de Universiteit van Tilburg afgerond met 
een visitatie ( 2 dagdelen voorbereiding, 4 dagdelen visitatie).    

h) Visserij Beheer Commissie Zuid-West Nederland, v oorzitter (2009-
2013) 

Op verzoek van de toenmalige minister van LNV heb ik bemiddeld tussen sport- 
en beroepsvisserij in het benedenrivierengebied van Nederland om te komen tot 
een visplan en daarmee een verantwoorde bevissing van deze wateren. 
Intentieverklaring en concept visplan zijn afgelopen jaar (2012) gereed gekomen. 

i) Taskforce biodiversiteit Noord-Brabant , voorzit ter (2007-2013) 

De Taskforce bestond uit vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, 
waterschappen, bedrijfsorganisaties, ZLTO, BMF en andere organisaties.  
 

j) Monumentenfederatie Noord-Brabant/Brabantse monu mentenprijs, 
voorzitter (2007-2012) 

Monumentenfederatie Noord-Brabant is het samenwerkingsverband van alle 
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organisaties van vrijwilligers in Noord-Brabant op het gebied van erfgoed. 

 

Opleiding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

• 2008-2009  Opleiding voor mediator bij het NMI-erkend opleidingsinstituut 
“The Lime Tree”. In september 2009 heb ik examen gedaan met goed 
gevolg.  

 

• 2002                                         Promotie                                         Groningen    

    Op 11 juli 2002 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het 
proefschrift getiteld Profanum et Promissio. 
(http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/theology/2002/f.a.petter/thesis.pdf ) 

            

• 1985                                    Doctoraal examen Th.U.               Kampen  
• 1976-1977                           Rechtenstudie (1e jaar)                   Utrecht 
• 1976                                             VWO                                                             Breda 

 

Aanvullende opleidingen en cursussen 

• Diverse oefeningen OOV, waaronder "omgaan met media bij crises en 
rampen".  

• 2005 Training praktisch leiding geven Xzellent management advies (via 
UvT). 

•  In 1988 en 1991 heb ik postacademiaal onderwijs gevolgd aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam (antropologie). 

 

Vrije tijd 

 

Lezen, reizen, jachthondentraining, wandelen, natuur, koken (en eten) met 
vrienden. 

  












































