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Bestuursopdracht Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Steenbergen; 12 maart 2019

Aan de Raad,

U heeft samen met het college van B&W de ambitie geformuleerd om een gemeentelijk verkeers- en 

vervoersplan op te stellen. Het GVVP is dan ook onderdeel van het raadsprogramma 2018 - 2022. 
Bijgaand ontvangt u ter informatie de bestuursopdracht Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP). Deze bestuursopdracht is bedoeld als aftrap voor de uitwerking van het GWP en geeft een 
beeld van de verhouding tussen ambitie, tijd, capaciteit en geld.

ínhoud GWP

Het GWP beschrijft de langetermijnvisie van de gemeente op het gebied van verkeer en vervoer. 
Beleidsmatig komen alle onderwerpen aan bod, zoals: verkeersveiligheid, loop- en schoolroutes, 
fietsverkeer, autoverkeer, landbouw- en vrachtverkeer, parkeren, openbaar vervoer, toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen en de op te stellen toekomstvisie voor onze gemeente. Het plan komt 
interactief tot stand met onze inwoners, belanghebbenden en natuurlijk met de raad. Het GWP 
biedt de mogelijkheid om integraal beleidsmatige keuzes te maken die moeten leiden tot een 

meerjarig uitvoeringsprogramma dat in samenhang is met andere opgaven en beleidskaders.

Planning

Het GVVP wordt in drie fases opgesteld. Fase 1 is het aanbesteden van de opdracht aan een externe 
partij met de juiste expertise. De tweede fase is het uitwerken van een plan van aanpak om te 
komen tot een GWP en is mei 2019 afgerond. Fase 3 is het daadwerkelijk opstellen van het GWP. 

Het GVVP zal in het tweede kwartaal van 2020 afgerond zijn en met het uitvoerings- en 
investeringsplan aan college en gemeenteraad worden aangeboden. Wij betrekken u bij de 

voortgang van het opstellen van het GWP. In eerste instantie ontvangt u het plan van aanpak voor 
de realisatie van het GVVP voor wensen en bedenkingen.

Reguliere vraagstukken
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Het GWP is een langdurig traject dat onze gemeente zicht geeft op de langere termijn 
ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan. Ondertussen zijn er vraagstukken en meldingen over 
verkeer en mobiliteit die direct aandacht verdienen. Daarom hebben wij gelijktijdig met de uitvoer 
van de bestuursopdracht en de uitwerking van het GVVP verkeerskundige expertise ingehuurd om 
actuele en/of reguliere vraagstukken op het gebied van verkeer en vervoer in onze gemeente te 
behandelen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenberg* [ 
de secretaris, de burgęmeş er,

M.J.R/cleJongh, RA elt, MBA

2


