
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursopdracht 
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Inleiding 

De gemeente Steenbergen is in beweging! Door lokale en regionale ontwikkelingen groeit het 

inwoneraantal. Steenbergen maakt in 2019 een toekomstvisie met een perspectief dat richting kan 

geven aan ons beleid en de opgaven waarvoor wij staan. Beide ontwikkelingen hebben hun weerslag 

op de toekomstige mobiliteitsbehoefte binnen de gemeente Steenbergen. Wat houdt de 

mobiliteitsbehoefte in? Is de veiligheid goed gewaarborgd? En hoe wensen wij de verkeersinrichting 

van onze gemeente?  

Dit zijn drie voorbeeldvragen die beantwoord worden in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

(GVVP). Een dergelijk plan geeft een integraal gewogen beeld van de gewenste mobiliteits- en 

verkeersontwikkelingen in Steenbergen op de langere termijn. Dit is er nu niet, terwijl hier sterk 

behoefte aan is. Dat blijkt wel uit het huidig aantal van circa 50 verkeersgerelateerde vraagstukken. 

De bestaande beleidskaders van het domein verkeer en mobiliteit zijn sober opgesteld. Dit heeft tot 

gevolg dat verkeersvraagstukken ad hoc of verkokerd worden behandeld,   of als subbeleid worden 

meegenomen bij ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast werd tot voor kort interne expertise op 

mobiliteit en verkeer gemist. Het GVVP moet over dit geheel aan issues de oplossing bieden. 

 

Deze bestuursopdracht GVVP is bedoeld als aftrap voor de uitwerking van het GVVP. Het biedt koers 

voor het traject en geeft inzicht in de aanpak. Wat kunnen we verwachten? De bestuursopdracht geeft 

een beeld van de verhouding tussen ambitie, tijd, capaciteit en geld. 

 

Reikwijdte, beoogd maatschappelijk effect  

Het GVVP schept kaders voor de projecten die er nu  liggen en voor de meldingen vanuit de 

samenleving. Ook  geeft het kaders  die voortkomen uit meer algemene onderwerpen zoals de 

energietransitie, omgevingswet, klimaatadaptatie en veranderingen in de maatschappij. Gezien de 

voorgenomen langeretermijnvisie van het GVVP kunnen dergelijke thema s niet buiten beschouwing 
blijven. Beleidsmatig komen alle onderwerpen aan bod, zoals: verkeersveiligheid, loop- en 

schoolroutes, fietsverkeer, autoverkeer, landbouw- en vrachtverkeer, parkeren, openbaar vervoer, 

innovatie op het gebied van mobiliteit, toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en de op te stellen 

toekomstvisie voor onze gemeente.  

Het GVVP 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. De 

inwoners en ondernemers krijgen uiteindelijk een beeld van het verkeersbeleid en het  

mobiliteitsbeleid van de gemeente. Het is herkenbaar. Ze weten wat ze mogen verwachten van de 

gemeente en kennen de kaders waarbinnen zij mogen meedenken en beslissen over de 

vraagstukken. Verkeer en mobiliteit maakt integraal deel uit van ruimtelijke overwegingen of 

afwegingen binnen de kernen en daar buiten. Uiteindelijk zal dit leiden tot een herkenbare, veilige, 

soepele en toekomstbestendige verkeersstructuur in de gemeente Steenbergen. 

 

Doelstelling 

Het doel van het GVVP is een beeld te schetsen hoe verkeer en mobiliteit er in de komende 20 jaar 

uitziet en waar inwoners en ondernemers zich betrokken bij voelen. Dit vormt de  basis voor integrale 

beleidskeuzes, ambities, doelen en investeringen voor de komende 10 jaar, die telkens worden 

vertaald in een vijfjarig uitvoeringsprogramma. Het resultaat is een veilige en soepele 

verkeersstructuur.  
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Uitwerking en uitgangspunten  

Voor de uitwerking van het GVVP bepaalt de gemeente thema s waar zij haar focus op gaat leggen 

voor verkeer, vervoer en mobiliteit. Voorbeelden van thema s zijn duurzaamheid, veiligheid, 

bereikbaarheid en leefbaarheid. Uit de toekomstvisie kan een visie / ambitie verkeer en mobiliteit  
afgeleid worden. Hieruit volgen de doelstellingen voor het GVVP als ook de toelichting op hoe deze 

bereikt gaan worden. De ambitie die hieruit volgt is het behalen van deze doelstellingen in 2040. Het 

GVVP concretiseert en kwantificeert de doelstellingen zodat die vertaald kunnen worden naar 

projecten, het schept de kaders voor het verkeersbeleid dat hiervoor nodig is. Daarnaast geeft het de 

samenhang weer met de andere beleidsvelden en het beschrijft de gewenste processen om tot het 

resultaat te komen. Het plan komt interactief tot stand met onze inwoners, ondernemers, 

kennispartners, regiopartners en natuurlijk met de raad. 

 

Schematisch zal het GVVP er als volgt uit zien: 

 

 

Lange termijn: ontwikkelingen, toekomstvisie, 

energietransitie, verandering in maatschappij en 

mobiliteit 

2020                                                                     2040 

Middellange termijn: ambitie, investeringen, 

kaders, onderzoeken, opgaven en evaluatie. 

2020                        2030 2030                        2040 

Korte termijn: Uitvoeringsprogramma met 

projecten, activiteiten en onderzoeken. 

2020 - 2025 2025– 2030 2030– 2035 2035 -2040 

 

Het GVVP zal worden uitgevoerd op basis van enkele uitgangspunten. Uitgangspunten bieden richting 

maar kunnen in de praktijk worden bijgesteld wanneer duidelijk wordt dat deze niet meer realistisch 

zijn. In de basis is het GVVP uitgewerkt met gebruik van input van inwoners, ondernemers, 

kennispartners, regiopartners en de gemeenteraad. Het GVVP zal onder andere een afweging 

bevatten van alle ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de gemeente Steenbergen. De 

ontwikkelingen en de gevolgen daarvan die dienen te worden meegenomen in het GVVP zijn: 

 Alternatief vervoer – zowel van personen als van goederen, gedeeld vervoer; 

 Alternatieve energiebronnen van vervoer; 

 Ruimtelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen met effect op 

mobiliteit; 

 Ontwikkeling van de forensafstanden in verband met de krapte op de woningmarkt. 

Uitgangspunten voor het opstellen van het GVVP zijn onder andere: 

 Een vertaling van de toekomstvisie, coalitieakkoord en andere beleidskaders naar 

mobiliteit en verkeer; 

 Analyse van de huidige situatie: zoals bestaande en verwachte knelpunten, 

aandachtspunten, eisen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, parkeren en routing in 

de kernen en het buitengebied; 

 De ontwikkelingen in de periode voor de komende 20 jaar, die worden vertaald naar de 

ambitie, investeringen en kaders voor de komende 10 jaar en uitvoering voor de 

komende 5 jaar; 



4 

 

 Betrekken van stakeholders: inwoners, experts, bestuur en organisatie; 

 Een palet om keuzes te kunnen maken in het stellen van ambities en doelen; 

 Samenhang met andere visies zoals omgevingsvisie; 

 Een vernieuwende manier van het benutten van de infrastructuur. 

Portefeuillehouder 

Wethouder Baartmans is bestuurlijk opdrachtgever voor het GVVP. Zij zal namens het college 

bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van deze opdracht. Andere portefeuilles 

hebben een relatie met het GVVP. Denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening en leefbare kernen. De 

betreffende portefeuillehouders zullen tijdens de uitvoering van de opdracht worden meegenomen 

waar het hun portefeuille betreft. De projectgroep zal het college meenemen in de voortgang van het 

project.  

 

Aanpak 

Het college heeft het opstellen van een GVVP opgenomen in het coalitieprogramma. Met deze 

bestuursopdracht geeft het bestuur opdracht om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op te 

stellen. De gemeente Steenbergen beschikt niet over de gewenste deskundigheid om een plan van 

aanpak te schrijven met de juiste (technische) onderzoeksdoelen, elementen en richting. Daarom zal 

het uitwerken van de GVVP in drie fases worden uitgevoerd.  

 

Fase 1 

Fase 1 is (na de vaststelling van de bestuursopdracht) het uitwerken van een programma van eisen 

voor het meervoudig onderhands aanbesteden en de opdracht toewijzen aan een externe partij. 

Hiervoor wordt een tijdelijke interne projectgroep opgesteld. Fase 1 wordt in de periode van maart / 

april 2019 afgerond.   

 

Fase 2 

In fase 2 wordt een plan van aanpak opgesteld. Fase 2 zal uiterlijk medio Q2 2019 worden afgerond. 

Het GVVP wordt uiterlijk Q2 2020 opgeleverd. De opdrachtformulering voor fase 2 luidt als volgt: 

 

Fase 2: Het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een GVVP voor de gemeente 

Steenbergen – resultaat: een plan van aanpak waarin alle voor gemeente Steenbergen relevante 

projectfases, beoogde maatschappelijke effecten, een (eerste) stakeholderanalyse, uitgangspunten, 

heldere kaders, een risicoprofiel, planning, middelen ”euro s en uren) en resultaat zijn opgenomen. 

Tevens wordt een aantal kernbegrippen gedefinieerd.  

 

De volgende stappen zullen in fase 2 – tussen april 2019 en mei 2019 - worden uitgevoerd: 

1. Opstellen van het plan van aanpak GVVP met in ieder geval gebruik van input van 

bestuur, management en organisatie. 

2. Samenwerking en afstemming met buurgemeenten, regiopartners, provincie en Rijk  

3. Vaststelling van de plan van aanpak GVVP door het college van B&W, uiterlijk april 2019. 

4. Het plan van aanpak GVVP voor wensen en bedenkingen aanbieden aan de 

gemeenteraad, uiterlijk mei 2019. 
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Fase 3 

Fase 3 (start mei 2019) is de fase waarin het GVVP wordt uitgewerkt. De uitvoering van het onderzoek 

en de opdracht zal worden geleid door een extern projectleider met ondersteuning van interne 

medewerkers. Er wordt gekozen voor een externe projectleider omdat de benodigde kennis en 

capaciteit niet beschikbaar is. Met behulp van de bestuursopdracht en de in  fase 2 uitgewerkte plan 

van aanpak zal de opdracht worden uitgevoerd. Fase 3 houdt in: 

 

Fase 3: Uiterlijk in Q2 2020 een GVVP (op basis van de bestuursopdracht en plan van aanpak), een 

meerjarig uitvoeringsprogramma en de daaraan verbonden (financiële, capaciteitstechnische en 

beoogde maatschappelijke) consequenties aan de gemeenteraad aan te bieden. De doorlooptijd van 

deze opdracht is afhankelijk van de specifieke inhoud daarvan.  

 

In gesprek gaan met inwoners, ondernemers en kennispartners over  wat leeft op het gebied van 

mobiliteit en verkeer is een essentieel onderdeel van het project. De themadag Verkeer & Ruimte - als 

een van de vijf thema s van de toekomstvisie – is de start van meerdere contactmomenten met 

inwoners, ondernemers en overige partners over mobiliteit en verkeer. 

 

Op dit moment is er verkeerkundige expertise ingehuurd om de lopende urgente vraagstukken, 

advisering en issues op het gebied van verkeer en mobiliteit op te pakken. Dit loopt gelijktijdig met de 

uitvoering van het GVVP. Deze verkeerskundige zal verkeersvraagstukken oppakken wanneer dit 

gewenst is en/of  zorg dragen voor inbedding in het GVVP. In contact staan met de inwoners over 

verkeer en mobiliteit is een belangrijk element van het takenpakket.  

 

Structuur 

De kans van slagen van de uitvoering van een project valt of staat met een goede projectstructuur. 

Onderstaand wordt een structuur per fase voorgesteld. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder Baartmans. 

 

Ambtelijk opdrachtgever: Sven Langenberg, regisseur bestuurlijke opgaven. 

 

Ambtelijk opdrachtnemer: Nader te bepalen, extern projectleider. 

 

Stuurgroep:  

In de 1
e
 fase is een stuurgroep overbodig. De portefeuillehouder verkeer en mobiliteit zal tijdens fase 

1 worden meegenomen tijdens het regulier portefeuillehouderoverleg. Een apart overleg is in deze 

fase niet nodig. 

  

Vanaf fase 2 bestaat de stuurgroep uit de portefeuillehouder verkeer en mobiliteit, ambtelijk 

opdrachtgever en de projectleider (secretaris). 
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Projectgroep:  

Fase 1: Teammanager Wonen, Werken en Beleven, teammanager Beheer Openbare Ruimte, senior 

beleidsmedewerker Openbare Ruimte en ambtelijk opdrachtgever. 

 

Fase 2 &  3: Nader te bepalen in overleg met de projectleider. 

 

Risico’s 

Elk project bevat risico s. Kennis van de risico s is de eerste stap om vervolgens beheersmaatregelen 
te kunnen nemen. Bezien vanuit de bestuursopdracht zijn de risico s beperkt. De risico s zijn: 

- De organisatie heeft te weinig kennis in huis. Hierdoor bestaat het risico dat er 

onvoldoende zicht is op de kwaliteit van opgeleverde producten door externen. Dit 

wordt ondervangen door de inhoud te laten beoordelen door meerdere medewerkers 

met verschillende disciplines. 

- Het opstellen van een GVVP is een langdurig traject. Meerdere vraagstukken en 

knelpunten vragen direct aandacht. Hiervoor is geen structurele expertise in huis. Dit 

kan het project frustreren. Dit wordt ondervangen door de inhuur van de 

verkeerskundige.  

- De verwachtingen van het GVVP lopen sterk uiteen binnen de politiek. Het risico bestaat 

dat aan de verwachtingen niet kan worden voldaan met teleurstelling als gevolg. Met de 

bestuursopdracht en de professionele uitwerking hiervan worden de juiste 

verwachtingen gecreëerd en wordt het risico gereduceerd. Goede communicatie is 

hierin essentieel en is dan ook een belangrijk onderdeel van het project en de 

projectgroep. 

- De verwachtingen van het GVVP lopen sterk uiteen binnen de maatschappij. Het risico 

bestaat dat aan verwachtingen niet kan worden voldaan met teleurstelling als gevolg. 

Met de bestuursopdracht en de professionele uitwerking hiervan worden de juiste 

verwachtingen gecreëerd en het risico gereduceerd. Goede communicatie is hierin 

essentieel en is dan ook een belangrijk onderdeel van het project.  

- Het risico bestaat dat het extern adviesbureau geen match is met de gemeente 

Steenbergen en het bedrijf of de medewerkers niet aan de verwachtingen voldoen. 

Tijdens de duur van de opdracht zullen evaluatie momenten worden opgenomen. 

Hierdoor kan vroegtijdig worden ingegrepen mocht bovenstaand risico ontstaan. Het 

voordeel van het inhuren van een bureau voor een opdracht is  ook dat meerdere 

medewerkers actief zijn binnen het bedrijf. Het bedrijf is dan ook naar verwachting 

flexibel met de inzet van zijn medewerkers. 

- Dat het project langer duurt dan gepland is een risico. Tijdige signalering, goede 

communicatie en prioriteiten stellen zijn belangrijke elementen om uitlopen op de 

planning te voorkomen. Een degelijk en realistisch projectplan is essentieel om planning 

beheersbaar te houden. 

- Het GVVP wordt opgesteld zonder voorgaand beleidsplan en  zonder overkoepelend 

beleid. Tegelijkertijd met het opstellen van het GVVP worden ook andere beleidsplannen 

opgesteld en uitgewerkt zoals de Omgevingswet, het Integraal Veiligheidsplan en de 

Toekomstvisie. Gewaarborgd moet worden dat deze verschillende plannen zorgvuldig op 

elkaar worden afgestemd, dat de samenhang en verhouding tussen de plannen duidelijk 

is en dat elk plan een herkenbare functie en doel heeft. 
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- Het GVVP zal met een looptijd van 20 jaar in verschillende politieke verhoudingen 

verkeren. Eventuele uitvoeringsprogramma s en beleidsplannen die volgen uit het GVVP 

kunnen wel de ruimte bieden aan een meer politieke invulling. 

- Het beschikbare budget en de personele capaciteit cruciaal zijn.  Het beschikbare budget 

en de personele capaciteit zijn cruciaal voor het opstellen en uitvoeren van het GVVP. Dit 

geldt primair voor de eigen organisatie, maar zeker ook voor partners die een rol 

hebben of krijgen, bv. de politie voor handhaving. Daar heeft de gemeente weliswaar 

geen of beperkt invloed op. Het kan wel een relevante factor zijn bij bijvoorbeeld het 

benoemen van doelen en ambities. De verhouding ambitie, capaciteit en middelen is 

dan ook een onderdeel van de participatie bij het opstellen van het GVVP. 

 

Mensen en Middelen 

Deze paragraaf beschrijft de benodigde inzet van medewerkers en gewenste en/of beschikbare 

budgetten.  

 

Budget 

De volgende budgetten zijn beschikbaar voor het realiseren van het GVVP: 

- Voor de uitvoering van het opstellen van de GVVP-opdracht en de lopende verkeerskundige 

opgaven is in 2018 een budget beschikbaar gesteld binnen het taakveld ruimtelijke ordening 

van € 50.000,-. Op dit budget is in 2018 geen aanspraak gemaakt. Het voorstel zal zijn om dit 

bedrag als resultaatbestemming in de jaarrekening 2018 mee te nemen naar 2019. 

- In de komende twee jaar is een budget van € 175.000,= ”2019) en € 140.000,= ”2020) 
beschikbaar voor de uitwerking van de GVVP-opdracht inclusief inhuur. 

- Het GVVP zal de basis zijn voor het uitwerken van een uitvoeringsprogramma voor de 

komende jaren. Dit vraagt zonder twijfel een investeringsbudget. De hoogte van het 

investeringsbudget is nu niet te bepalen en zal inzichtelijk zijn bij oplevering van de 

GVVP en bijbehorend uitvoeringsprogramma. 

 

Inzet 

Voor fase 1 & 2 zal inzet van medewerkers gevraagd worden. Naar schatting zal de volgende inzet 

direct gevraagd worden: 

 

Medewerker Uren 

Ambtelijk opdrachtgever 25 

Teammanager Wonen, Werken en Beleven 25 

Senior beleidsmedewerker openbare ruimte 25 

Medewerker verkeer 40 

Nader te bepalen beleidsmedewerker openbare 

ruimte & ruimtelijke ontwikkeling & 

duurzaamheid. 

 

20 

Projectondersteuning 16 

Medewerker communicatie 16 
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Voor fase 3 zal de inzet van medewerkers in overleg met de projectleider en teammanagers worden 

bepaald. Het is aan te raden enig inzicht te geven in de verwachtingen qua inzet van de interne 

organisatie (exclusief de externe projectleider en/of beleidsmedewerker verkeer). 

 

Medewerker Uren 

(schatting) 

Ambtelijk opdrachtgever 100 

Teammanager Wonen, Werken en Beleven 40 

Teammanager Beheer Openbare Ruimte 40 

Teammanager Buitendienst 40 

Beleidsmedewerker openbare ruimte 160 

Medewerker verkeer 150 

Nader te bepalen beleidsmedewerker ruimtelijke 

ontwikkeling 

150 

Nader te bepalen beleidsmedewerker 

duurzaamheid 

40 

Projectondersteuning 100 

Medewerker communicatie 20 

Medewerker financiën 10 

Medewerker juridische zaken 20 

 

Communicatie 

De gemeenteraad krijgt de bestuursopdracht ter informatie aangeboden via een raadsmededeling.  

 

Fase 1: De gemeenteraad zal het opgestelde plan van aanpak GVVP voor wensen en bedenkingen 

aangeboden krijgen.  

   

Fase 2 & 3: Onderdeel van de uitvoering van de GVVP-opdracht is het opstellen van een uitgewerkt 

communicatieplan. Het extern bureau zal dit plan opstellen in afstemming met het taakveld 

communicatie van de gemeente Steenbergen. Zonder kennis van de inhoud van de opdracht is het 

niet mogelijk om voor fase 2 een communicatielijn vast te stellen.  

 


