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Aan de Raad,
1. Inleiding
Op 12 maart 2019 hebben wij u geïnformeerd over de vastgestelde bestuursopdracht voor het 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. Hiermee hebben wij de start gemaakt om te komen tot een 
gemeentelijk verkeer- en vervoersplan voor een periode van 10 jaar in onze gemeente.

In het voorjaar van 2019 is de inkoopprocedure doorlopen voor het werven van een externe 
adviseur. Als resultaat hiervan heeft adviesbureau Kragten uit 's-Hertogenbosch op 2 juli 2019 
opdracht gekregen voor het begeleiden van de gemeente Steenbergen bij het opstellen van het 
GVVP.

Inmiddels hebben wij een Plan van Aanpak vastgesteld. Dit plan van aanpak is als bijlage bij deze 
mededeling ter informatie gevoegd.

2. Achtergrond
In de bestuursopdracht is het volgende doel gesteld voor het GVVP: een beeld schetsen hoe verkeer 
en mobiliteit er in de komende 20 jaar uitziet, waar inwoners en ondernemers zich betrokken bij 
voelen. Dit vormt de basis voor integrale beleidskeuzes, ambities, doelen en investeringen voor de 
komende 10 járen, die telkens worden vertaald in een vijfjarig uitvoeringsprogramma. Resultaat is 
een veilige en soepele verkeersstructuur.

Het beleidsproces bestaat uit drie hoofdonderdelen, die gefaseerd als losse documenten aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd:

Mobiliteitsvisie: richt zich op de langere termijn (2020 - 2040)
- Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan: richt zich op de middellange termijn (2020 - 2030 )
- Meerjarenuitvoeringsprogramma: richt zich op de korte termijn (2020 - 2025)

Een plan opstellen "Waar inwoners en ondernemers zich betrokken bij voelen" doen we door het 
GVVP niet van achter het bureau te maken, maar samen met de Steenbergse samenleving. In het 
plan van aanpak is daarom veel ruimte om het gesprek met de samenleving aan te gaan (zie ook 
paragraaf 7 'communicatie/aanpak'). Dit doen we door inwoners en ondernemers actief op te 
zoeken.
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3. Overwegingen
Planning
De planning die is opgenomen in de bestuursopdracht gaat er van uit dat dit plan van aanpak al in 
april 2019 door ons college zou worden vastgesteld. In verband met de doorlooptijd van de 
inkoopprocedure en het samenvallen van de opdrachtverlening met de start van de zomervakantie 
is deze planning niet haalbaar gebleken (het opstellen van het plan van aanpak maakt onderdeel uit 
van de opdracht aan het adviesbureau).

We verwachten dat we de opgelopen vertraging in de loop van het project deels kunnen inlopen.
Om de zorgvuldigheid van het proces te kunnen garanderen gaan we er vanuit dat het eindproduct 
in het derde kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd in plaats van in het 
tweede kwartaal.

Betrokkenheid gemeenteraad
We vinden het belangrijk om de gemeenteraad al vroegtijdig betrekken bij het opstellen van het 
GVVP. Hiermee bereiken we dat u het nieuwe mobiliteitsbeleid ook echt gaat doorleven. We nodigen 
de leden van de gemeenteraad daarom tweemaal uit om deel te nemen aan een raadswerkplaats. 
Tijdens de eerste bijeenkomsten bespreken we op informele wijze met de raadsleden wat de 
wensen en ambities van Steenbergen zijn. Tijdens de tweede bijeenkomst delen we alle opgehaalde 
informatie met de raadsleden en bespreken hoe we de Mobiliteitsvisie kunnen vertalen naar een 
GVVP (bijeenkomst 2). Voor de eerste raadswerkplaats is voorlopig 16 december 2019 gereserveerd.

De nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad uit zich ook in de gefaseerde besluitvorming. We 
verwachten de Mobiliteitsvisie in het eerste kwartaal van 2020 voor besluitvorming aan de 
gemeenteraad te kunnen voorleggen. In de Mobiliteitsvisie maken we de vertaalslag van de 
algemene Ambities van Steenbergen naar de mobiliteitsopgave. Het GVVP kan in het derde kwartaal 
van 2020 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hierin beschrijven we hoe we de doelstellingen 
uit de Mobiliteitsvisie vertalen naar het mobiliteitssysteem van de toekomst.

Een dynamisch Meerjarenuitvoeringsprogramma
Wij stellen voor om van het meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP) een dynamisch document te 
maken dat jaarlijks gelijktijdig met de begrotingscyclus wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Daarbij 
wordt telkens gekeken of onderdelen van het MUP kunnen worden geïntegreerd in projecten, 
activiteiten en onderzoeken vanuit andere domeinen. Het is daarom logisch om het MUP gelijktijdig 
met de perspectiefnota vast te laten stellen door de gemeenteraad in het voorjaar van 2021. Om 
vertraging in de uitvoering te voorkomen bekijken we begin 2020 of er 'no-regret maatregelen' zijn 
die we al een jaar eerder in de perspectiefnota kunnen laten opnemen.

4. Communicatie/Aanpak
Aan het begin van het beleidsproces stellen we met de direct betrokkenen (o.a. vanuit het taakveld 
communicatie) een communicatieplan op. De eerste stap hiervoor hebben we al gezet met door het 
gezamenlijk uitvoeren van een stakeholderanalyse. Aan de hand van de participatieladder hebben 
we inzichtelijk gemaakt welke stakeholders we op welke wijze bij het proces gaan betrekken.

Het communicatieplan wordt een ambtelijk document dat de elementen zal bevatten die worden 
omschreven in hoofdstuk 2 van het bijgevoegde Plan van Aanpak.
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Op de gemeentelijke website wordt een aparte projectpagina ingericht voor het GVVP waarin 
minimaal maandelijks een update wordt gegeven van het verloop van het beleidsproces. Op deze 
pagina worden ook alle participatieactiviteiten aangekondigd en wordt daarvan verslag gedaan in de 
vorm van een korte BLOG.

Wij gaan er van uit dat wij u met deze mededeling en plan van aanpak volledig hebben 
geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders, 
de loco-secretaris, de locoburgemeester,

Ġfs. H.Cjte'Korte, MCM W.A.M. Baartm
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