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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Nadenken over de toekomst doen we iedere dag en doen we met zijn allen. Ook de gemeente is continu 
bezig met de toekomst. We bereiden ons met onze partners voor op nieuwe taken, verbeteren onze 
dienstverlening en ontwikkelen nieuw beleid op tal van werkvelden. De wereld om ons heen staat niet stil, 
veranderingen gaan steeds sneller. Ook de implementatie van de nieuwe Omgevingswet vraagt om een 
visie. Al deze ontwikkelingen in onze omgeving en in de samenleving vragen om een integrale visie op 
de toekomst van de gemeente Steenbergen, een paraplu waar de belangrijkste thema's onder gehangen 
kunnen worden. Een toekomstvisie geeft weer waar de gemeente, de gemeenschap voor gaat en waar de 
organisatie voor staat. Een goede visie gaat over de toekomst en is ambitieus. Kenmerkend voor een 
goede visie is de spanning tussen heden en toekomst, waardoor de visie sturend is, acties genereert, 
veranderingen teweeg brengt en een ambitie nastreeft. 

Een goede visie bestaat uit drie elementen. Allereerst is dat de kern van een gemeenschap, het eigene: 
wat is onze identiteit en waar zijn we goed in? Met het identiteitstraject "Ik ben iemand in Steenbergen" is 
hier al een start mee gemaakt. 
Ten tweede verkent een goede visie de omgeving; welke impactrijke trends bepalen onze toekomst? 
Tot slot geeft een visie een duidelijke koers aan, die houvast biedt wanneer moeilijke keuzes moeten 
worden gemaakt. Wie niet scherp aan de wind zeilt, zal nooit tijdig de haven bereiken. 

Om een betere toekomst tot stand te brengen moeten we het strategisch vermogen ontwikkelen om 
goede beslissingen te nemen. Strategisch vermogen gaat over de omgang met complexiteit en 
onzekerheid. Slim omgaan met onzekerheid is de kern van strategisch denken. Door rekening te houden 
met meerdere toekomstscenario's, komt de toekomst niet als een verrassing. 

2. Achtergrond 
Afgelopen jaren is op veel gebieden nieuw beleid ontwikkeld waarbij een integrale benadering met 
verschillende partners en inwoners steeds meer een vanzelfsprekendheid is. Voorbeelden hiervan zijn 
het Identiteitstraject, De Woonvisie, De Recreatieve Kansenkaart, Natuurbeleidsplan, Grondstoffenbeleid, 
etc. Bij het ontwikkelen van nieuw beleid en het herijken van bestaand beleid is het goed wanneer er van 
te voren piketpaaltjes zijn geslagen. Wat vind de gemeente en samenleving belangrijk, wat is de 
bedoeling? Het hebben van een toekomstvisie geeft dan een duidelijke richting. 
Dit wil zeker niet zeggen dat we het recentelijk ontwikkelde beleid en de input die daarbij is opgehaald 
niet meer kunnen gebruiken. Waardevolle informatie met daarbij verkregen inzichten zullen zeker bij de 
ontwikkeling van een toekomstvisie gebruikt worden. Op deze wijze wordt recht gedaan aan de input die 
eerder geleverd is door inwoners en partners. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
Kernvraag is "hoe ziet de relevante omgeving er voor ons uit in de toekomst". Waar willen we staan in 
2030 en wat willen we dan bereikt hebben. Wat is onze gedroomde positie? 

De Omqevinqswet 
De Omgevingswet is gericht op de fysieke leefomgeving. De doelstelling van de wet is: 'ruimte voor 
ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke 
ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Zo wordt het voor initiatiefnemers makkelijker om 
ruimtelijke projecten te starten. De wet treedt op zijn vroegst 1 juli 2019 in werking. De komst van de 
Omgevingswet betekent dat er veel gaat veranderen. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten 
voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Van ongeveer 5000 wetsartikelen 
naar zo'n 350. 

Met de nieuwe Omgevingswet is het de bedoeling dat de verschillende plannen voor onder andere 
ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afgestemd worden. Hierbij krijgen gemeenten, 
provincies en waterschappen meer ruimte. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid beter afstemmen op hun 
eigen behoeften en doelstellingen. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. De wet moet 
burgers, bedrijven en overheden stimuleren om samen initiatieven en activiteiten te ontplooien. De wet 
biedt ruimte voor duurzame ontwikkelingen en stimuleert de transitie naar een duurzame samenleving. 
Uitgangspunt is dat afwegingen zo decentraal mogelijk worden gemaakt. 

De Omqevinqswet en de toekomstvisie 
De gemeente Steenbergen moet er voor zorgen dat de Omgevingswet wordt geïmplementeerd. Het is 
van belang dat dit proces goed wordt vormgegeven. Een integrale toekomstvisie helpt de gemeente 
hierbij. Samen met de gemeenschap wordt bepaald wat voor de gemeente Steenbergen de stip aan de 
horizon is. Vervolgens kunnen we met behulp van de toekomstvisie de fysieke leefomgeving inkleuren. 
Het is dan ook belangrijk om op korte termijn aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de 
toekomstvisie. 

In de toekomstvisie wordt bepaald hoe de gemeente zich de komende jaren in zijn geheel gaat 
ontwikkelen. De gekozen richting voor de gehele gemeente is de basis voor de implementatie van de 
Omgevingswet. Wanneer de richting bekend is, kan deze worden verankerd in het proces van de 
implementatie. Het bovenstaande past ook bij de weg die we zijn ingeslagen met de uitvoering van uw 
raadsprogramma. De visie op de ontwikkeling van de gemeente is leidend. De implementatie van de 
Omgevingswet is hieraan ondersteunend. 

De toekomstvisie vormt een goede basis voor de gemeente in zijn geheel. De toekomstvisie gaat onder 
andere over: de rol van de gemeente en de maatschappij, de Steenbergse identiteit, de speerpunten van 
de gemeente, dienstverlening, het sociaal domein en de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving 
is één van de belangrijke ingrediënten, maar is niet maatgevend. Uit de toekomstvisie blijkt dan ook hoe 
we naast andere belangrijke onderwerpen in de basis om willen gaan met de fysieke leefomgeving. Deze 
basis wordt vervolgens gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de verplicht op te stellen Omgevingsvisie 
en het Omgevingsplan. De gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht kiezen er ook voor om de 
Omgevingsvisie te ontwikkelen met behulp van de input van de toekomstvisie. In het kader van de 
implementatie van de Omgevingswet is het goed om als organisatie al te werken in de geest van de 
nieuwe wet. Het opstellen van een toekomstvisie, waarbij onze partners en burgers nauw worden 
betrokken, draagt hieraan bij. 

Verkiezingen 
Met de verkiezing van volgend jaar in het vooruitzicht is het hebben van een toekomstvisie ook voor de 
gemeenteraad een meer dan handig instrument. Het biedt partijen een richting waarbij ze zelf kunnen 
nadenken op welke wijze ze invulling willen geven aan de visie. Hoe bereiken we onze gedroomde positie 
en op welke wijze kunnen we de samenleving zo optimaal mogelijk bedienen. En wat mag de 
samenleving van de gemeente verwachten en de gemeente van de samenleving? In het draaiboek 
verkiezingen 'Steenbergen Stemt' wordt ook kort ingegaan op de toekomstvisie. Hierbij wordt gesproken 
over het verkiezingsfestival. Hierbij kan de combinatie gemaakt worden tussen het ophalen van informatie 
voor de toekomstvisie en contacten leggen tussen politieke partijen, inwoners en organisaties. Het visie 
traject kan partijen inspiratie geven voor de verkiezingsprogramma's en/of het coalitieprogramma. 
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Verbinding 
Om tot een goede en breed gedragen toekomstvisie te komen is het belangrijk om dit samen met de 
gemeenschap op te pakken. Hoofdgedachte is dat de inwoners en partners opgezocht worden. Hierbij, 
waar mogelijk is, aansluiten bij bestaande evenementen zoals bijvoorbeeld jaarmarkten en 
sportevenementen. Daarnaast separate bijeenkomsten organiseren en gebruik maken van digitale 
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld enquêtes. 
Deze werkwijze zorgt er voor dat niet alleen een gedragen toekomstvisie wordt ontwikkeld maar dat ook 
de weg er naar toe een mogelijkheid biedt om de verbinding met de samenleving te versterken. We geven 
op deze wijze ook invulling aan het thema "Van gemeente naar gemeenschap". 
Voorafgaand aan dit proces worden relevante zaken in beeld gebracht die bij eerdere 
beleidsontwikkelingen en vraagstukken bij partners en inwoners zijn opgehaald. Vanuit de ambtelijke 
organisatie zal via deskresearch hiernaar onderzoek worden verricht. 
Slogan 
Naast een visie waarin omschreven staat wat deze inhoud moet er ook een herkenbare slogan komen 
die kort en krachtig weergeeft wat de toekomstvisie voor Steenbergen betekent. 

Ondersteuning 
Het maken van een breed gedragen visie is geen alledaags project en vraagt op een aantal vlakken 
specifieke deskundigheid. Om tot een visie te komen worden vaak methoden gebruikt waarbij trends in 
beeld worden gebracht en verschillende scenario's worden uitgewerkt. De exacte werkwijze moet nog 
bepaald worden, hierover zal de raad tussentijds worden geïnformeerd. Uiteindelijk zal de opgehaalde 
informatie vertaald worden naar een herkenbare visie. Binnen de ambtelijke organisatie is onvoldoende 
expertise en capaciteit aanwezig om dit gehele proces te doorlopen. De inzet van een extern bureau met 
ervaring op dit gebied is dan ook noodzakelijk. Vanuit de ambtelijke organisatie zal zoveel mogelijk 
ondersteuning worden gegeven om input (deskresearch) te geven en het proces mede te begeleiden. 
Maar ook de gemeenteraad zal op een actieve wijze betrokken worden bij het traject. Dit wordt bij de 
uitwerking van de werkwijze en het maken van een stappenplan meegenomen. 

4. Middelen 
Voor de inhuur van externe expertise, de inzet van multimedia en het faciliteren van bijeenkomsten is een 
budget geraamd van 6 95.000,- Dit is een globale inschatting die gebaseerd is op visietrajecten die bij 
vergelijkbare gemeente zijn gelopen. Bij de verdere uitwerking zal kritisch gekeken worden naar de inzet 
fan financiële middelen waarbij het geen vanzelfsprekendheid is dat het totale budget opgesoupeerd 
wordt. Dit bedrag kan gedekt worden ten laste van de algemene reserve. 

Nr, activiteit Max. benodigde middelen 
1 Inzet externe deskundige C 65.000,-
2 Inzet multimedia (bijv. online enquête) C 10.000,-
3 Faciliteren bijeenkomst (standjes, zaalhuur, koffie, etc.) C 6.500,-
4 Promotie activiteiten e 5.000,-
5 Naslagwerk (bijv. filmpje, boekje) e 3.500,-
6 Onvoorzien e 5.000,-

Totaal e 95.000,-

5. Risico's 
Einddoel is om te komen tot een breed gedragen visie waarbij ook het proces er naar toe belangrijk is. 
Het enthousiasmeren van inwoners, partners en stakeholders is hierbij van essentieel belang. Een visie 
die tot stand komt met weinig input vanuit de samenleving is minder waardevol. 
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6. Communicatie/Aanpak 

Stappenplan Visietraject (planning) 
1 Voorbereiding Doelstelling, uitgangspunten bepalen (raadsvoorstel) 

Organisatiestructuur, team samenstellen 
Planning opstellen 
Deskresearch, inventariseren input vanuit bestaand beleid 

deelnemers Intern proces: ambt. organisatie, college met gemeenteraad 

2 Verkenning Heden 
Toekomst, trends bepalen 
Input deskresearch herijken, wat is nog relevant? 

deelnemers Onder begeleiding extern bureau, college en ambt. organisatie 

3 Scenario's bepalen Delen en afstemmen kennis/informatie vanuit verkenningsfase 
Waar worden mensen gelukkig van? 
Wat zijn impactrijke ontwikkelingen? 
Welke keuze scenario's zijn er? (Aan de hand van trends en 
onzekerheden) 

deelnemers Onder begeleiding extern bureau, ambt. organisatie, stakeholders, 
inwoners, raad 

4 Scenario's S Visie Wat voor gemeente willen we zijn, wat is onze gedroomde positie 
deelnemers stakeholders, inwoners, raad, college, ambt. organisatie, begeleiding 

extern bureau 

5 Visie - handelen Strategie bepalen 
Monitoren, borging 

De aansturing van het traject zal gebeuren door een stuurgroep waarin de burgemeester, de 
gemeentesecretaris, de griffier en een lid vanuit het managementteam zitten. Naast de stuurgroep zal een 
projectgroep worden ingericht met ambtelijke vertegenwoordiging samen met de extern deskundige. De 
projectgroep gaat inhoudelijk aan de slag om vorm te geven aan het traject. 

Eén van de eerste stappen is het uitwerken van een plan van aanpak waarbij op een gedetailleerde wijze 
inzicht wordt gegeven hoe het traject ingericht wordt. Duidelijk moet zijn welke stappen er genomen gaan 
worden, wie er veder bij betrokken worden en wat voor eindproduct(en) opgeleverd gaat worden. Het plan 
van aanpak zal ook aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Nadat het traject is opgestart zal 
tussentijds steeds gemonitord worden of we op koers liggen of dat er bijgestuurd moet worden. 

Door tussentijdse informatieverstrekking zal de raad op de hoogte worden gehouden van de voortgang 
van het proces. De gemeenteraad zal binnen het traject ook een actieve rol krijgen. Dit dient nog nader 
afgestemd te worden. Voor het gehele traject geld dat creativiteit en communicatie belangrijke aspecten 
zijn. 

Doelstelling is om uiterlijk in januari 2018 de toekomstvisie door de gemeenteraad te laten vaststellen. 
Doordat de raad gedurende het traject betrokken wordt bij het proces mag de toekomstvisie op dat 
moment niet meer als een verassing komen. 
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7. Voorstel 
1. In te stemmen om een Toekomstvisie op te stellen en daartoe een traject op te starten waarbij 

nadrukkelijk onze inwoners en belangrijke partners betrokken worden; 
2. Voor het Visie traject C 95.000,- beschikbaar stellen en deze kosten te dekken vanuit de 

algemene reserve; 

Hoogachtend, 

de secretaris 

n Belt, MBA 
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