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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In de Toekomsvisie gaan we op zoek naar antwoorden op belangrijke vragen voor Steenbergen. Hoe ziet 
Steenbergen er in de toekomst uit? Hoe leven we samen? Hoe verdienen we ons geld en hoe komen 
we tot rust? Hoe zien de kernen eruit? En wat verandert er in het landschap? Een van de centrale 
vragen daarbij is hoe mobiliteit, infrastructuur en ruimte eruit zien in 2040.  
 
Door het maken van de juiste verbindingen gaan mensen elkaar ontmoeten, samen werken en bouwen 
aan een gemeenschap. Deze verbindingen zijn waar het om draait bij mobiliteit. Dit is het 
mobiliteitssysteem dat bestaat uit de infrastructuur en haar gebruikers. De infrastructuur moet slim 
ingericht zijn en slim functioneren en de gebruiker moet hier slim mee om gaan. Vanuit deze 
Toekomstvisie ontwikkelen we een GVVP dat vorm geeft aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. 

1.2 Een integrale benadering 

De maatregelen in een GVVP zijn vaak ondersteunend aan de doelstellingen van andere 
beleidsprogramma’s. Dit vraagt om een integrale benadering waarbij de dwarsverbanden tussen de 
beleidsprogramma’s duidelijk zichtbaar worden. Deze benadering maakt aan het einde van het proces een 
integraal gebiedsgericht uitvoeringsprogramma mogelijk. 

1.3 Relatie met de Omgevingswet 

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving; ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en water. Ook de Planwet Verkeer en Vervoer gaat op in de Omgevingswet. 
Met het beleidsproces dat we voorstellen voor het GVVP werken we al volledig in de geest van de 
Omgevingswet. De opgehaalde informatie kunt u daarom rechtstreeks invoegen in de nog op te stellen 
Omgevingsvisie. 

1.4 Begin met het Waarom 

We beginnen het beleidsproces met de Waaromvraag: Waarom is 
mobiliteit belangrijk voor Steenbergen? Welke maatschappelijke effecten 
willen we bereiken? Mobiliteit staat immers ten dienste van de 
samenleving. Wij zien mobiliteit als een middel om de samenleving in 
haar kracht te zetten. Dat is waarom we het doen. Deze Waaromvraag 
beantwoorden we in de Mobiliteitsvisie waarin we de algemene ambities 
van Steenbergen vertalen naar ambities op het gebied van mobiliteit.  
 
De Hoevraag beantwoorden we in het GVVP zelf. Hoe dragen we 
vanuit mobiliteit bij aan het realiseren van de ambities van Steenbergen? We vertalen hierin de 
ontwikkelingen en ambities van Steenbergen naar concrete doelstellingen en kaders voor de komende 10 
jaar.  
 
In het uitvoeringsprogramma geven we vervolgens antwoord op de Watvraag. Wat moet Steenbergen de 
komende vijf jaar doen om de gestelde doelstellingen te behalen? 
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2 COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

2.1 Werkplaatsen 

Een nieuw GVVP maken we niet alleen, maar dat doen we sámen met de Steenbergse samenleving. 
Om deze samenwerking te faciliteren maken we gebruik van de innovatieve werkmethode de werkplaats. 
In de werkplaats wordt letterlijk gewerkt en steekt iedereen de handen uit de mouwen. Eenieder heeft 
hierin een rol en zet zijn eigen expertise in. De werkplaats heeft tot doel om zowel de expliciete (de 
kennis op papier) als impliciete kennis (ervaringskennis; kennis die in het hoofd zit, maar lastig 
specifiek te  benoemen is) van de verschillende stakeholders aan te spreken. Door dit sámen te doen, 
vul je elkaar aan en kom je verder. 

2.2 Communicatieplan 

Aan het begin van het 
beleidsproces stellen we 
met de direct betrokkenen 
(o.a. vanuit het taakveld 
communicatie) een 
communicatieplan op. Een 
belangrijk onderdeel hiervan 
is het gezamenlijk 
uitvoeren van een 
stakeholderanalyse. Aan de 
hand van de 
participatieladder bepalen 
we welke stakeholders we 
op welke wijze bij het 
proces betrekken. Wij 
hebben hiervoor al een eerste analyse gemaakt. 

2.2.1 BESLISSEN: COLLEGE EN GEMEENTERAAD 
Het college van B&W en de Steenbergse gemeenteraad besluiten over het nieuwe GVVP. Dat is meer 
dan het vaststellen van een rapport, dit is het startpunt van een nieuwe beleidslijn. We vinden het 
daarom belangrijk om college en raad goed mee te nemen in het beleidsproces. We bereiken hiermee 
ook dat college en raad het nieuwe mobiliteitsbeleid echt gaan doorleven. De leden van de 
gemeenteraad nodigen we uit om deel te nemen aan de informele raadswerkplaatsen die we op twee 
momenten tijdens het proces organiseren. Voorafgaand aan deze raadswerkplaatsen bespreken we de 
voortgang van het beleidsproces in het college. 

2.2.2 CO-PRODUCEREN: PARTICIPATIEGROEP 
De participatiegroep laten we in verschillende werkplaatssessies meewerken aan het nieuwe GVVP. Voor 
deze groep nodigen we mensen uit die: 
 Zorgen voor draagvlak omdat zij vanuit hun netwerk veel macht en invloed hebben 
 Zorgen voor een beter GVVP omdat zij veel inhoudelijke kennis bezitten en/of, 
 Zorgen voor een betere uitvoering omdat we hen nodig hebben bij de realisatie van het 

uitvoeringsprogramma 
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De participatiegroep nodigen wij drie keer uit om in de werkplaats samen met ons mee te werken aan 
het GVVP. 

2.2.3 ADVISEREN: INTERVIEWS 
Stakeholders met een specifiek deelbelang raadplegen we in een een-op-een gesprek. In onze aanpak 
reserveren we ruimte voor zes van deze interviewsessies. 

2.2.4 RAADPLEGEN: DORPSBEZOEKEN 
In het kader van het GVVP gaan we actief met bewoners in gesprek. We kiezen voor een methode 
waarbij we ook de ‘unusual suspects’ spreken: mensen niet naar een bewonersavond komen. Zij hebben 
mogelijk een heel ander beeld hebben van de gemeente dan de ‘usual suspects’ waarmee de gemeente 
vaker contact heeft. Hiervoor gaan we met mensen in gesprek op de plaatsen waar zij komen en op de 
tijden dat zij er zijn. Bijvoorbeeld op zaterdagen bij buurtwinkelcentra of tijdens de weekmarkt. We gaan 
op deze manier in gesprek met bewoners uit alle kernen. We kondigen de dorpsbezoeken aan via de 
reguliere media kanalen van de gemeenten zodat mensen ons ook actief kunnen opzoeken als zij iets 
willen bespreken. 

 
Voorafgaand aan de dorpsbezoeken gaan we in overleg met de dorpsraden over het beste tijdstip en de 
beste plaats om met inwoners in gesprek te gaan. En na afloop van de dorpsbezoeken koppelen we de 
opbrengst aan de dorpsraden terug.  

2.2.5 INFORMEREN: COMMUNICATIE 
Tijdens het opstellen van het GVVP informeren we de bewoners en ondernemers van Steenbergen via 
reguliere en sociale media. In overleg met het taakveld communicatie bepalen we het juiste 
communicatiekanaal. We stellen voor om op de gemeentelijke website een projectenpagina van het GVVP 
in te richten. Op deze pagina informeren we belangstellenden over de voortgang van het beleidsproces 
en over de bijeenkomsten en dorpsbezoeken die we organiseren. 
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3 PLANNING 

Tabel 1 Planning Activiteiten GVVP 
Projectfasen Activiteiten Resultaat Planning 
A: Beleidsanalyse Steenbergen leren kennen Een beeld van Steenbergen September 2019 

 
Afstemmen beleidsdomeinen Samenwerking tussen 

beleidsdomeinen 
September 2019 

B: Behoeften en 
ontwikkelingen 

Eerste werkplaats 
 

Vertaalslag Toekomvisie 
Mobiliteitsvisie 

Oktober 2019 
 

In kaart brengen ontwik-
kelingen: maatschappelijk / 
mobiliteit / ruimtelijk / 
sociaal economisch 

Grafische weergave,  
op kaart en met infographics 

November2019 

D: Opstellen 
Mobiliteitsvisie 

Tweede werkplaatsen  December 2019 
Eerste raadswerkplaats  December 2019 
Opstellen Mobiliteitsvisie De Mobiliteitsvisie (ambtelijk) Januari 2020 

C: Gebiedsverkenning Analyse netwerken Kaartmateriaal netwerken  Februari 2020 
Dorpsbezoeken Ambtelijk  verslag Maart 2020 

E: Opstellen GVVP Derde werkplaatsen  April 2020 
Tweede raadswerkplaats  Mei 2020 
Opstellen GVVP Het GVVP (ambtelijk) Juni 2020 

F: Opstellen 
Uitvoeringsprogramma 

Opstellen 
uitvoeringsprogramma 

Het MUP (ambtelijk) Juli 2020 
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4 STAPPENPLAN 

4.1 Projectfase A: Beleidsanalyse 

STEENBERGEN LEREN KENNEN  
We gaan in gesprek met ambtenaren uit de verschillende beleidsvelden. Dit doen wij niet tijdens een 
formeel gesprek, maar we gaan samen de hort op. Samen fietsen, wandelen, rijden wij door 
Steenbergen en leren wij van alle vakgebieden wat er speelt in de gemeente. De bestaande formele 
plannen kunnen wij in het geschreven beleid lezen. Wij zijn op zoek naar de verhalen achter deze 
plannen. Waarom zijn bepaalde beslissingen genomen? 

AFSTEMMEN MET BELEIDSDOMEINEN 
De gemeente Steenbergen werkt hard aan een beeld voor de toekomst. Een deel hiervan staat al 
beschreven in verschillende beleidsstukken en het coalitieakkoord. Andere beleidstrajecten lopen 
momenteel, zoals het Integraal Veiligheidsplan en de Toekomstvisie. We zorgen voor een zorgvuldige 
afstemming van het GVVP met deze lopende trajecten zodat de samenhang en verhouding tussen de 
plannen duidelijk is voor raad, organisatie en stakeholders en zodat de verschillende plannen inhoudelijk 
op elkaar aansluiten. Waar mogelijk organiseren we gezamenlijke stakeholder- en raadsbijeenkomsten en 
gezamenlijke communicatiemomenten. We bestuderen ook de relevante stukken van provincie en Rijk. 
 
RESULTAAT 
 Een duidelijk beeld van Steenbergen. Zowel fysiek als in de huidige beleidskaders.  
 Een basis voor samenwerking met de andere beleidsprocessen in het vervolgtraject. 

4.2 Projectfase B: Behoeften en ontwikkelingen 

We hebben in de vorige projectfase Steenbergen al een beetje leren kennen. Nu willen we meer weten 
en gaan we op zoek hoe we vanuit mobiliteit kunnen bijdragen aan het realiseren van de visie en 
ambities van Steenbergen. Hierover gaan we in gesprek met de Steenbergse samenleving; met inwoners, 
ondernemers en kennispartners. We kijken naar de hoger liggende ambities, maar willen ook graag weten 
wat er in de samenleving leeft op het gebied van mobiliteit en verkeer.  

EERSTE WERKPLAATSEN 
Eerste maken we de vertaalslag van de 
Toekomvisie naar een Mobiliteitsvisie. Dat doen 
we in twee verschillende werkplaatsen. Eén 
interne werkplaats organiseren we met 
Steenbergse ambtenaren van verschillende 
beleidsvelden. En één externe werkplaats 
organiseren we met de participatiegroep. Tijdens 
de eerste werkplaatsen bespreken we hoe we vanuit mobiliteit kunnen bijdragen aan het realiseren van 
de visie en ambties van Steenbergen. 

IN BEELD BRENGEN ONTWIKKELINGEN 
De wereld is volop in ontwikkeling. Maatschappelijk en technologische ontwikkelingen hebben een grote 
impact op onze leefwereld en op de mobiliteitssector. De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zijn 
dan ook in een stroomversnelling geraakt. Alternatieve energiebronnen komen op, evenals gedeeld vervoer 
en slimmere voertuigen die steeds meer rijtaken overnemen van de bestuurder. Ook in Steenbergen staat 



 

 
16  

 
   

de wereld niet stil; door lokale en regionale ontwikkelingen groeit het inwonersaantal, de landbouwsector 
bevindt zich in een transitie. Allemaal ontwikkelingen die hun weerslag hebben op de toekomstige 
mobiliteitsbehoefte binnen de gemeente Steenbergen. We maken daarbij onderscheid naar: 
 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit 
 Ruimtelijke en sociaal economische ontwikkelingen in Steenbergen 
 
RESULTAAT 
 Een vertaalslag van de  
 Grafische weergave, op kaart (ruimtelijke ontwikkelingen) en met infographics 

4.3 Projectfase C: Opstellen Mobiliteitsvisie voor de 

lange termijn (2020 – 2040) 

In de Mobiliteitsvisie maken we de vertaalslag van de Ambities van Steenbergen naar het GVVP. We 
omschrijven hierin de visie en ambitie van Steenbergen op het gebied van Verkeer en Mobiliteit. We 
richten ons hiermee op de lange termijn: 2020 – 2040. De Mobiliteitsvisie laten we vaststellen door de 
gemeenteraad. Hiermee hebben we al in een vroeg stadium politiek draagvlak voor de uitgangspunten op 
basis waarvan we het GVVP gaan uitwerken. 

TWEEDE WERKPLAATSEN 
Tijdens de tweede interne en externe werkplaatsen bespreken we het resultaat van de vorige projectfase. 
We bespreken de ontwikkelingen die we in kaart hebben gebracht. Op basis van deze informatie 
bespreken we gezamenlijk de wensen en ambities van Steenbergen. Dat kan zijn op het gebied van 
mobiliteit, maar ook op andere gebieden waarin mobiliteit ondersteunend kan zijn. 

EERSTE RAADSWERKPLAATS 
Ook de raadsleden betrekken we bij het formuleren van de wensen en ambities. Dit doen we op 
informele wijze in de vorm van een raadswerkplaats. 
 
RESULTAAT 
 Een Mobiliteitsvisie met de visie en ambities van Steenbergen op het gebied van mobiliteit. 

4.4 Projectfase D: Gebiedsverkenning 

ANALYSE VAN DE VERKEER- EN VERVOERNETWERKEN 
Met verschillende Steenbergse collega’s voeren wij een analyse uit van de huidige netwerken. In een 
werksessie brengen we de verschillende netwerken grafisch in beeld. Dit geeft ons een beter beeld van 
de routering in de kernen en het buitengebied. Wij schetsen een beeld van Steenbergen in zijn 
omgeving en analyseren de netwerken van de verschillende vervoerwijzen zowel op lokaal, regionaal als 
bovenregionaal niveau. Met ondersteuning van verschillende informatiebronnen brengen we de bestaande 
en verwachte knelpunten in beeld op het gebied van verkeersveiligheid, parkeren, openbaar vervoer, 
doorstroming, etc. Deze gebiedsanalyse geven we hoofdzakelijk in beeld weer. 

DORPSBEZOEKEN 
We gaan uitgebreid in dialoog met de Steenbergse samenleving. Ons doel is om te inventariseren welke 
wensen er leven en welke knelpunten mensen in Steenbergen ervaren. Dit hoeven niet alleen knelpunten 
op het gebied van mobiliteit te zijn, maar dit kunnen ook sociale of economische knelpunten zijn. In 
deze projectfase bezoeken we de zes kernen van Steenbergen. Daarnaast organiseren we interviews met 
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stakeholders met een specifiek deelbelang. De opbrengst van de dorpsbezoeken gebruiken we als input 
voor het Mobiliteitsplan. 
 
RESULTAAT 
 Kaartmateriaal waarop de netwerken, geplande ontwikkelingen, kansen, sterke punten en 

aandachtspunten zichtbaar zijn 
 Een ambtelijke notitie met de oogst van het gesprek met de samenleving. 

4.5 Projectfase E: Opstellen GVVP voor de middellange 

termijn (2020 – 2030) 

In het GVVP beschrijven we hoe we de doelstellingen uit de Mobiliteitsvisie vertalen naar het 
mobiliteitssysteem van de toekomst. Dit geldt niet alleen voor de infrastructuur, maar juist ook voor de 
gebruiker en wellicht ook nog wel de organisatie. Thema’s als duurzaamheid, veiligheid, bereikbaarheid 
en leefbaarheid e.d. komen hierbij aan bod. Uiteraard nemen we hierin de opbrengst mee die we 
hebben opgehaald tijdens ons gesprek met de samenleving. We geven hiermee antwoord op de 
Hoevraag. We vertalen de ontwikkelingen en ambities van Steenbergen naar concrete doelstellingen en 
kaders voor de middellange termijn: 2020 – 2030.  

DERDE WERKPLAATSEN 
Tijdens de derde werkplaats bespreken we hoe Steenbergen het mobiliteitsbeleid gaat inrichten en wat er 
nodig is om de wensen en ambities te verwezenlijken. Daarbij kijken we niet alleen naar wat de 
gemeente gaat doen. Bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties kunnen zelf ook een bijdrage 
leveren aan het bereiken van de doelstellingen. We organiseren opnieuw twee verschillende sessies: een 
interne werkplaats voor ambtenaren en een externe werkplaats voor de participatiegroep 

UITWERKEN VAN DE SPEERPUNTEN 
Op basis van alle verzamelde informatie werken we de verschillende speerpunten die we in de 
Mobiliteitsvisie hebben vastgesteld verder uit. Waar nodig hebben we daarbij één-op-één contact met 
specifieke stakeholders, bijvoorbeeld bij het uitwerken van de routenetwerken (lopen, fietsen, Openbaar 
Vervoer, gemotoriseerd verkeer, landbouwvoertuigen, gevaarlijke stoffen en recreatieve routes). Uiteraard 
schenken we expliciet aandacht aan het thema gedragsbeïnvloeding met als doel de verkeersveiligheid te 
vergroten en duurzame mobiliteit te stimuleren. 

TWEEDE RAADSWERKPLAATS 
Alvorens we het GVVP gaan opstellen bespreken we de informatie die we hebben opgehaald en de 
ideeën die we hebben opgedaan met de raadsleden. Hiervoor organiseren we een tweede 
raadswerkplaats. Aan de hand van de geformuleerde thema’s nemen we de raadsleden mee in de 
vertaling van de Mobiliteitsvisie naar het uiteindelijke GVVP. Dit biedt ons de mogelijkheid om de 
feedback die we van de raadsleden krijgen nog mee te nemen in het definitieve GVVP. 
 
RESULTAAT 
 Een afgerond Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 
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4.6 Projectfase F: Opstellen Uitvoeringsprogramma 

(2025) 

In het uitvoeringsprogramma geven we antwoord op de Watvraag: Wat gaan we concreet doen om 
invulling te geven aan de opgaven van Steenbergen op het gebied van mobiliteit? We vertalen dit in 
een gebiedsgericht meerjarenuitvoeringsprogramma (MUP). Hierin nemen we de projecten, activiteiten en 
onderzoeken op die Steenbergen in de komende vijf jaar gaat uitvoeren. Wij stellen voor om van het 
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. 
 
RESULTAAT 
 Een uitvoeringsprogramma met een overzicht van maatregelen: voorzien van een globale 

kostenindicatie, benodigde capaciteit, tijdsplanning, beoogde maatschappelijke effecten en 
betrokkenheid van stakeholders bij de uitvoering. 
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5 PROJECTORGANISATIE 

Een goed Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan begint met een sterke procesorganisatie. Een 
organisatie die de juiste voorwaarden schept om van het nieuwe mobiliteitsbeleid een succes te maken. 
Het resultaat van het beleidsproces eindigt niet met het opleveren van een beleidsdocument en een 
meerjarenuitvoeringsprogramma. Daarom betrekken we in de projectgroep ook de medewerkers die na de 
vaststelling van het GVVP met de uitvoering van de maatregelen aan de slag moeten. 

5.1 Stuurgroep 

De Stuurgroep bestaat uit de wethouder Verkeer en Vervoer en de ambtelijk opdrachtgever van het 
GVVP. De Stuurgroep beoordeelt of het proces op de juiste koers ligt qua inhoud, planning en 
financiën. Daarnaast beoordeelt de Stuurgroep de bestuurlijke en organisatorische haalbaarheid van de 
plannen en ideeën die gedurende het beleidsproces ontstaan.  
 
De Stuurgroep komt op belangrijke momenten tijdens het beleidsproces bij elkaar, bijvoorbeeld voordat 
een document aan het college van B&W wordt toegezonden, of ter voorbereiding op een bijeenkomst 
met de participatiegroep of met raadsleden. De gemeentelijke projectleider en de projectleider van Kragten 
zijn ook bij de overleggen van de Stuurgroep aanwezig. 

5.2 Projectgroep 

De projectgroep bestaat uit de projectleiders van de gemeente en van Kragten en de projectteams van 
beide organisaties. De volgende personen maken deel uit van de projectgroep: 
 Bert van Drunen, projectleider namens gemeente Steenbergen 
 Jan Waalen, projectleider namens Kragten 
 Wouter Jorritsma, gemeente Steenbergen 
 Linda Ligtenberg, gemeente Steenbergen 
 Annelien Venema, Kragten 
 een medewerker communicatie  
 een medewerker Ruimtelijke Ordening. 
 
 
 
  





 

 

6 KWALITEITSBORGING EN 

RISICOMANAGEMENT 

In de onderstaande tabel vindt u de maatregelen die wij treffen om te waarborgen dat we dit project 
kunnen realiseren binnen het afgesproken budget, de afgesproken planning en op een hoog 
kwaliteitsniveau. 
 
Tabel 2 Kwaliteitsmaatregelen 
Een professioneel en ervaren projectteam 
 
Het team dat de extern deskundige ondersteunt bij 
het opstellen van het GVVP bestaat uit 
professionele teamleden met veel ervaring. Het 
GVVP-team stelt momenteel de GVVP's van 
Lelystad, Nederweert, Zundert en Weert op en 
heeft onlangs het GVVP van Roermond 
opgeleverd. Vanuit de gezamenlijke ervaring kunnen 
risico’s voor de planning vroegtijdig worden 
gesignaleerd, gecommuniceerd en kan erop worden 
ingegrepen. 

Verificatieoverleg na iedere processtap 
 
Aan het einde van iedere processtap houden we 
een verificatieoverleg met het projectteam van 
Steenbergen dat bestaat uit medewerkers met 
verschillende disciplines. In dit overleg wordt het 
eindresultaat van de processtap gezamenlijk 
geverifieerd. Hiermee zorgen we dat 
onvolkomenheden vroegtijdig in het proces aan het 
licht komen waardoor deze snel hersteld kunnen 
worden. 

Waarborging vervanging steutelposities 
 
Voor de projectleider en eerste adviseur is op de 
achtergrond een vervanger betrokken bij het 
project. Het doel hiervan is dat bij het onverhoopt 
wegvallen van een van deze sleutelposities direct 
een vervanger ingezet kan worden. Deze 
maatregel kan ook worden ingezet wanneer een 
slechte match bestaat tussen gemeente en de 
externe adviseur. 

Vroegtijdig betrekken raad en stakeholders 
 
Door de raad en stakeholders vroegtijdig in het 
proces te betrekken laten we hen meegroeien met 
de ontwikkeling van het GVVP. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om vanaf het begin van het proces 
rekening te houden met wensen en standpunten 
van raad en stakeholders. Bovendien biedt dit de 
mogelijkheid om de verwachtingen van raadsleden 
en stakeholders al vanaf het begin van het proces 
te managen. 

Afstemmingsoverleg projectleider beleidplannen 
 
Een periodiek overleg tussen de projectleiders van 
de verschillende beleidstrajecten waarborgt de 
onderlinge afstemming. Naast inhoudelijk 
afstemming kunnen in dit overleg ook de 
participatie en communicatie en de 
informatievoorziening naar raad en bestuur worden 
afgestemd. 

Vroegtijdig betrekken uitvoerders GVVP 
 
Partijen (intern en extern) die een belangrijke rol 
spelen bij de uitvoering betrekken we al vroegtijdig 
bij het opstellen van het GVVP. Dit stelt hen in 
de gelegenheid om tijdig middelen vrij te maken 
binnen de eigen organisatie of afdeling die nodig 
zijn voor het uitvoeren van de maatregelen. 
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