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Toekomstvisie Opmeer 2030

Opmeer is een gemeente in West-Friesland met bijna 12 duizend
inwoners en een oppervlakte van ongeveer 41 km2. De
Gemeenteraad van Opmeer wil een toekomstvisie voor Opmeer
opstellen.

Aanleiding daarvoor is een conclusie van het rapport
‘Beheergemeente onder druk, toets van Opmeer tegen de
ambitie van zelfstandigheid’ uit 2019 van Bureau Berenschot. Deze
conclusie luidt dat: ‘een reeks aan ambities en opgaven op
Opmeer afkomt. De ambities die Opmeer zichzelf heeft gesteld
zijn overzichtelijk, maar het gaat vooral ook om regionale ambities
en landelijke ontwikkelingen die hun weerslag hebben en in de
komende jaren zullen toenemen. Op dit moment heeft Opmeer
nog geen eigen inhoudelijke toekomstvisie op de gemeente als
(strategisch) antwoord daarop.’

Daarom doet Bureau Berenschot de volgende aanbeveling: ‘Stel
een inhoudelijke toekomstvisie op voor de gemeente met een
duidelijke visie op de eigen ambities in relatie met de regionale
context. De toekomstvisie Opmeer 2030 is al opgenomen in het
coalitieakkoord. Maak hier vaart mee; het geeft richting aan waar
de gemeente inhoudelijk heen wil. Keuzes in de organisatie (waar
zetten we op in en wat zetten we op een laag pitje) en de regio
(waar doen we aan mee, waar willen we trekker zijn binnen het
Pact 7.1 en waar volgend) kunnen daarvan worden afgeleid.’

In het coalitieakkoord van 2018, waarnaar door Berenschot
wordt verwezen, is de volgende passage over een
toekomstvisie opgenomen:

‘Opmeer is een aantrekkelijke gemeente waar het goed
wonen, werken, leven en recreëren is. Ook in de toekomst
willen we dat blijven met een heldere identiteit van de
gemeente en de verschillende gemeenschappen en kernen.
We willen ervoor zorgen dat Opmeer zich duurzaam ontwikkelt,
met leefbaarheid en kwaliteit als belangrijke maatstaven. De
maatschappelijke ontwikkelingen zijn dynamisch en Opmeer
wil daar proactief op inspelen met gerichte investeringen. Wij
zien hierin voor de gemeente een regelende rol. We gaan het
gesprek aan met onze inwoners, verenigingen, ondernemers,
dorpsraden en adviesraden om gezamenlijk een integrale
toekomstvisie Opmeer 2030 op te stellen.’

Wij lezen hier uit dat de Toekomstvisie moet leiden tot beleid
dat robuust is voor de (regionale) trends en ontwikkelingen die
op Opmeer afkomen en tot een prioritering van beleidskeuzes
moet leiden. Bovendien moet de Toekomstvisie tot stand
komen door verbinding te leggen met de Opmeerse
gemeenschap ten einde een gezamenlijk toekomstbeeld voor
Opmeer op te stellen.
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vijf fasen

fase 1: voorbereiding

fase 2: verkenning

fase 3: opstellen doelscenario’s 

fase 4: van scenario’s naar visie

fase 5: van visie naar handelen
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fase 4: van scenario’s naar visie

dag van de 
toekomst

scenario’s op 
de markt

van voorkeuren 
naar 

streefbeeld

voorkeursscenario voor Opmeer 2030



participatie!



participatie!



Venray
camperbus on 

tour

Noord-Beveland
10% van de bevolking 

dacht mee

Gouda 
360º feedback



ambities 
bespreken met 

klankbord
groep

workshop 
backcasting 

met 
projectgroep

uitwerking
conceptvisie

toekomstvisie Opmeer 2030

fase 5: van visie naar handelen



Een goede visie bevat… 

• wat is de kracht van Opmeer?
• wat is de hoofdrichting van de koers die Opmeer wil kiezen? 
• wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de 

omgeving die op Opmeer in de toekomst af komen?
• wat is de kernambitie van Opmeer?
• wat is de visie van Opmeer op toekomstige samenwerking en 

positionering in de regio? 
• wat zijn de ambities om de kernambitie te verwezenlijken? 
• hoe moet de organisatie er uitzien om de ambities te 

verwezenlijken?



fase wanneer
fase 1 – voorbereiding Oktober 2020
fase 2 – verkenning November 2020
fase 3 deel 1 – opstellen scenario’s 
participatie

Januari 2021

fase 4 – van scenario’s naar visie
participatie

Februari/maart 2021

fase 5 – van visie naar handelen April/mei 2021
vaststelling raad Juni 2021

planning



Investering

• De investering bedraagt € 62.660 excl. BTW

• Inbegrepen zijn alle werkzaamheden om tot de visie Opmeer 
2030 te komen.

• Inbegrepen zijn:
• Organisatiewerkzaamheden
• Productiewerkzaamheden
• Website
• Vormgeving en productie.
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Opmeer 
2030

uitgewerkt projectplan

campagne- en participatieplan

fase 1: voorbereiding

• Startbijeenkomst 
• Opstellen campagneplan

Historische analyse en gemeentescan

Swot-analyse

Interviewverslagen

fase 2: verkenning

• Vooronderzoek
• Trendonderzoek 
• Werksessie
• 360 graden feedback

Toekomstvisie Opmeer 2030

fase 5: van visie naar handelen

• Ambities bespreken in 
klankbordgroep

• Workshop backcasten
Uitwerking concept 
visie

Voorkeursscenario Opmeer 2030

Fase 4: van scenario’s naar 
visie

• Dag van de toekomst
• Scenario’s op de 

markt
• Voorkeuren naar 

streefbeeld

Vier toekomstscenario’s Opmeer in 
2030

Fase 3: opstellen scenario’s

• Publiciteitsmoment
• Toekomstour
• Toekomstateliers
• Opstellen scenario’s 
• Scenario’s toetsen
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