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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De planning is om in maart 2015 een nieuwe woonvisie vast te stellen. In het kader van de 
totstandkoming van de nieuwe woonvisie is er door het college een plan van aanpak opgesteld. Dit plan 
van aanpak is bijgevoegd. In dit plan van aanpak staat de projectopdracht en wijze van werken 
opgegeven en wordt ook aangegeven dat er ruim voldoende onderzoeksgegevens bekend zijn om een 
actuele woonvisie te kunnen maken. Denk hierbij onder andere aan de Visie wonen en Leven in West-
Brabant en Tholen met het daarbij behorende marktonderzoek van de gezamenlijke 
woningbouwcorporaties (2013), de gemeentelijke structuurvisie (2012) en de bevolkings- en 
woningbehoefteprognoses van de provincie. Aanvullend op dit plan van aanpak heeft uw raad besloten 
om een beeldvormende vergadering te houden. Deze beeldvormende vergadering heeft op 18 februari 
2014 plaatsgevonden met als doel om de meningen van de bevolking en maatschappelijke en 
commerciële partijen te horen. Wij achten het, met inachtneming van het voorgaande, verstandig om 
voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de Woonvisie een aantal hoofduitgangspunten van beleid 
door u te laten vaststellen, welke wij verder kunnen gebruiken bij de verdere meer gedetailleerde 
uitwerking van de Woonvisie. 

2. Achtergrond 
De vaststelling van de nieuwe woonvisie is noodzakelijk vanwege een aantal ontwikkelingen waarvan de 
belangrijkste zijn: 
- De veranderende marktomstandigheden. Tot 2008 stegen de huizenprijzen en was er een grote 

afzetmarkt voor nieuwbouwwoningen. In 2008 ontstond de crisis en zijn de prijzen van woningen 
gedaald en stagneerde de verkoop van woningen. Eind 2013 begin 2014 stabiliseerde de 
woningbouwprijzen en werden er weer meer woningen verkocht. Duidelijk is wel dat de woningmarkt is 
veranderd van een aanbodmarkt naar een vragersmarkt en dat het lichte herstel geen aanzet is tot 
een grote groei in aanbod en prijzen van woningen zoals in de 10-15 jaar voorafgaand aan de crisis. 
De koper, heeft aanzienlijk meer invloed, macht, dan voor 2008 toen elke woning die gebouwd of 
aangeboden werd, werd verkocht. Doordat er sprake is van een vragersmarkt is het dus van groter 
belang geworden om kwaliteit te bieden. Niet alleen de kwaliteit van de woning maar ook die van de 
woonomgeving is van belang. In de nieuwe Woonvisie willen wij als college nadrukkelijk de verbinding 
leggen tussen de woning en de woonomgeving. Een verbinding die in de woonvisie van 2006 niet is 
gemaakt. 

- Het rijk heeft de landelijke wetgeving (AWBZ) ten aanzien van wonen en zorg gewijzigd. Concreet 
houdt dit in dat ouderen geacht worden langer zelfstandig te wonen en minder snel in aanmerking 
komen voor een plaats in een verzorgingstehuis dan de afgelopen jaren. Dit zorgt ervoor dat ondanks 
een toename van het aantal ouderen er naar verwachting geen groei of zelfs een krimp zal 
plaatsvinden van het aantal intramurale plaatsen (intramuraal wel zeggen dat mensen niet zelfstandig 
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wonen, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis). Dit heeft tot gevolg dat een groter aantal mensen tot op 
hoge leeftijd in hun eigen woning blijven wonen. Waardoor er dus sprake zal zijn van een extra 
behoefte aan reguliere, aangepaste woningen die geschikt zijn om tot op hoge leeftijd te kunnen 
wonen. Daarbovenop komt nog dat in de gemeente Steenbergen de vergrijzing ten opzichte van het 
landelijke en ook Brabantse gemiddelde sterker is. Goede huisvesting van ouderen, nadrukkelijk ook 
in de bestaande woningvoorraad is dus in de toekomst van groot belang. 

- De laatste belangrijke ontwikkeling betreft de toename in de afgelopen jaren van het aantal 
buitenlandse werknemers uit Oost-Europese landen. Als gevolg van de komst van het Agro-Food 
Cluster Nieuw-Prinsenland wordt verwacht dat er in de komende jaren sprake zal zijn van een nog 
grotere toename van buitenlandse werknemers. Het is noodzakelijk dat de buitenlandse werknemers 
op een goede, passende wijze worden gehuisvest. In 2010 is de nota huisvesting Arbeidsmigranten 
vastgesteld door de gemeenteraad. 

3. Overwegingen 
Tijdens de beeldvormende vergadering (BOB) zijn een viertal beleidsitems behandeld. Beleidsitems die 
overeenkomen met het plan van aanpak. Het enige verschil met het plan van aanpak is dat wonen en 
zorg niet als apart onderwerp aanbod is gekomen bij de beeldvormende vergadering. Dit onderwerp 
maakt onderdeel uit van de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouw en is op deze wijze behandeld 
in de beeldvormende vergadering 
De beleidsitems zijn:: 

1. De bestaande woningvoorraad 
2. Nieuwbouw 
3. Woonomgeving en voorzieningen 
4. Huisvesting arbeidsmigranten 

De bestaande woningvoorraad 
Als gevolg van de beperkte verwachte groei van het aantal huishoudens en daarmee dus ook een 
geringere nieuwbouwopgave wordt de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad belangrijker. 
Belangrijk speerpunt van beleid voor de komende jaren is het levensloopbestendig maken van de 
bestaande woningvoorraad en het energiezuinig of zelfs energieneutraal maken van woningen 
(energetisch bouwen). Levensloop bestendig bouwen wil zeggen dat zowel gezinnen als senioren in een 
dergelijke woning kunnen wonen. Het uitgangspunt is dat je in een dergelijke woning gedurende je hele 
leven kunt wonen. Energieneutraal wil zeggen dat er in een woning zelf energie wordt opgewekt, 
bijvoorbeeld door zonne-energie, en dat dit voldoende is om in de eigen energiebehoefte te voldoen. Om 
het energiezuinig bouwen te bevorderen heeft uw raad in 2012 de nota Duurzaamheid vastgesteld. 
Op het moment is er een concreet en ambitieus plan van de Woningstichting Stadlander waarbij op grote 
schaal binnen de regio en ook binnen de gemeente Steenbergen oudere woningen energiezuinig en 
levensloopbestendig worden gemaakt. Het project Slimmer en Snel. Het betreft hierbij zowel huur als 
koopwoningen. Dit project zou kunnen dienen als voorbeeldproject voor toekomstige projecten. De 
gemeente heeft weinig mogelijkheden om middels regelgeving het levensloopbestendig en energetisch 
maken van woningen te sturen of af te dwingen. Daarom is het noodzakelijk dat andere partijen zoals 
woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en banken het initiatief nemen om het levensloop en energetisch 
verbouwen zoveel mogelijk te stimuleren en belemmeringen weg te nemen. De gemeente heeft hierbij 
niet meer als een faciliterende rol en kan middels actieve communicatie en voorlichting aandacht vragen 
voor dit belangrijke punt. 
De bestemmingsplannen zijn over het algemeen al redelijk ruim opgesteld, qua bouwmogelijkheden. Wij 
gaan er dan ook vanuit dat op dit punt geen problemen te verwachten zijn, waar het betreft het levensloop 
bestendig (ver)bouwen. Bij het project Slimmer en Snel waarbij het gaat om 163 woningen binnen de 
gemeente is niet gebleken dat het bestemmingsplan belemmeringen met zich meebracht. Mocht in de 
toekomst blijken dat er toch in een enkel geval belemmeringen zijn vanuit het bestemmingsplan dan kan 
er eventueel maatwerk worden geleverd middels het volgen van een aparte afwijkingsprocedure. Hierbij 
dient wel in het oog te worden gehouden, dat de regels in het bestemmingsplan niet zijn opgesteld ten 
behoeve van de bouwer maar ter bescherming van de omgeving, de directe buren maar ook ter 
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bescherming van het algemene straatbeeld. Er zal dus altijd een gepaste belangenafweging plaatsvinden 
in dergelijke gevallen, waarbij deze in het geval van levensloopbestendig en energetisch bouwen sneller 
in het voordeel zal uitvallen van de initiatiefnemer. 
Voor mensen in bezit van koopwoningen is het momenteel lastig om verbouwingen te financieren. De 
Rabobank heeft zich positief uitgelaten over het al lopende project Slimmer en Snel en heeft met 
woningstichting Stadlander al afspraken gemaakt over de financiering voor particulieren die deelnemen 
aan het project Slimmer en Snel. Ook in de toekomst zijn er mogelijkheden voor banken om in 
vergelijkbare trajecten te participeren en evt. alternatieve financieringsvormen te ontwikkelen. 

Naast het verbouwen van woningen vormt ook sloop en nieuwbouw van woningen een optie om 
levensloopbestendig en energetisch te bouwen. Omdat dit over het algemeen duurder zal zijn dan 
verbouwen ligt het niet in de verwachting dat dit op grote schaal zal gebeuren. De Woningstichtingen 
zullen dit eerder doen dan particulieren zoals ook al is in het verleden is gebeurd. Denk aan het project 
Papiermolen in Dinteloord en de Vossemeren in Nieuw-Vossemeer. In de toekomst zal de gemeente 
medewerking verlenen aan dergelijke plannen maar behoudt zich wel het recht voor om per plan een 
afweging te maken omdat bij sloop en nieuwbouw ook andere belangen een rol spelen dan 
levensloopbestendig en/of energetisch bouwen. 

Vanwege de verandering in de landelijke wetgeving zullen senioren langer zelfstandig blijven wonen dan 
nu het geval is. Daardoor wordt het levensloopbestendig bouwen, cq verbouwen nog belangrijker. De 
verwachting is dat als gevolg van deze nieuwe wetgeving er meer aanspraak wordt gemaakt op 
gemeentelijke vergoedingen voor woningaanpassingen. Om de aanspraak op gemeentelijke middelen 
voor woningaanpassingen zoveel mogelijk te beperken zal actief aan voorlichting worden gedaan om ook 
als het nog niet strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een geplande verbouwing, al rekening te houden 
met punten die het mogelijk maken om tot op hoge leeftijd thuis te blijven wonen. Naast voorlichting zal 
ook nader bekeken worden of het mogelijk is om in financiële zin het aantrekkelijker te maken om te 
investeren in het levensloop bestendig verbouwen van woningen. Momenteel is bijvoorbeeld het SVN 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten) bezig met het ontwikkelen van een 
product om een goedkope leningsvorm te bedenken vanuit de gemeente(n) waardoor het 
levensloopbestendig maken van woningen wordt bevorderd. Mocht dit daadwerkelijk worden ontwikkeld 
dan is het gelet op het voorgaande wenselijk om dit positief te benaderen. 

De woningstichting verwacht dat er op langere termijn een overschot aan woningen zal ontstaan vanwege 
de te verwachte bevolkingskrimp en vraagt hier aandacht voor. Wij zijn van mening dat er inderdaad 
aandacht moet zijn voor het te verwachten overschot aan woningen De leegstand wordt daarom 
momenteel al jaarlijks gemonitord. Deze monitoring zal worden doorgezet. De leegstand van woningen is 
op dit moment echter niet zo groot dat er maatregelen noodzakelijk zijn. In de komende 5 jaar wordt hier, 
gelet op de bevolkingsprognoses van de provincie, ook nog niet direct een probleem verwacht. Op de 
lange termijn wordt dit mogelijk wel een probleem. Het is lastig om hiervoor nu al concrete 
beleidsmaatregelen te bedenken. Sloop van bestaande woningen uit de woningvoorraad kan een 
mogelijke optie zijn. Vooralsnog gaan we er van uit dat sloop in de nabije toekomst slechts op beperkte 
schaal zal plaatsvinden. Het is in ieder geval wel essentieel dat de leegstand, zoals nu het geval is, wordt 
bijgehouden. Mocht blijken dat er zich in de toekomst op dit punt problemen gaan voordoen dan kunnen 
er tijdig maatregelen worden getroffen. Om het wonen in de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken, 
is het wel van belang om meer aandacht te hebben voor de woonomgeving en deze waar mogelijk te 
verbeteren om op deze wijze de leegstand van woningen en daarmee ook de te verwachten krimp te 
beperken. 

Met inachtneming van het bovenstaande wordt aan u voorgesteld om ten aanzien van de bestaande 
woningvoorraad de volgende hoofduitgangspunten van beleid vast te stellen en uit te werken in de 
uiteindelijke woonvisie: 
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A 
1. Meer aandacht te hebben voor het levensloopbestendig en energiezuinig of energieneutraal 

maken van bestaande woningen. 
2. Deze aandacht niet bestaat uit nieuwe regelgeving maar uit het bij elkaar brengen van partijen en 

actievere voorlichting naar de burgers en commerciële partijen over de voordelen van 
levensloopbestendig en energiezuinig of energieneutraal verbouwen. 

3. De financiering van verbouwingen om woningen levensloopbestendig te maken vormt een 
belangrijk aandachtspunt. Banken spelen hierbij een belangrijke rol en zullen voor zover dit al niet 
gebeurd betrokken worden bij concrete projecten en het hiervoor evt. ontwikkelen van 
alternatieve financieringsvormen. 

4. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is momenteel bezig met het 
ontwikkelen van een product om een goedkope leningsvorm te bedenken vanuit de gemeente(n) 
waardoor het levensloopbestendig maken van woningen wordt bevorderd. Mocht een dergelijke 
leningsvorm daadwerkelijk worden ontwikkeld dan zal dit positief worden benaderd. 

5. Sloop van oudere niet levensloopbestendige woningen en hiervoor in de plaats het nieuw bouwen 
van woningen, zal naar verwachting op beperkte schaal plaatsvinden. Indien er initiatieven zijn op 
dit punt zal de gemeente deze in principe positief benaderen met de kanttekening daarbij dat 
andere belangen niet uit het oog worden verloren en mogelijk zwaarder kunnen wegen dan 
levensloopbestendig bouwen. 

6. Op de lange termijn wordt verwacht dat er een overschot is aan woningen. Concrete maatregelen 
buiten het jaarlijks bijhouden, monitoren van de leegstand in de woningvoorraad zijn momenteel 
nog niet noodzakelijk. 

7. Om de gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor toekomstige en huidige bewoners is het 
wenselijk om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. 

Nieuwbouw 
Op korte termijn zal de snelweg A4 geopend worden. Dit kan mogelijk een positieve invloed hebben op de 
aantrekkingskracht van de gemeente voor mensen van buiten de gemeente om hier te gaan wonen. Wij 
stellen echter voor om in de woningbouwplanning hier geen rekening mee te houden omdat niet 
inzichtelijk is te maken of dit positieve effect ook daadwerkelijk zal optreden en zo ja in welke mate. 
Bovendien speelt mee dat we voor de eerst komende jaren voldoende bouwgrond ter beschikking 
hebben (Bijvoorbeeld het Bestemmingsplan Buiten de Veste in Steenbergen, het bestemmingsplan 
Helenahoeve in de Heen, Het bestemmingsplan Beltmolen in Nieuw-Vossemeer en het Bestemmingsplan 
Oostgroeneweg in Dinteloord). Wel wordt voorgesteld om rekening te houden met extra woningbouw in 
de planning vanwege te verwachten groeiende werkgelegenheid, samenhangend met de realisering van 
het Agro-Food cluster Nieuw-Prinsenland. Vanwege het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland is met de 
provincie en de regio afgesproken dat in de gemeente 300 woningen extra kunnen worden gebouwd 
bovenop de reguliere woningbehoefteramingen van de provincie, waarbij wordt uitgegaan van 
migratiesaldo 0. Dit voorstel komt neer op een continuering van het huidige beleid. 

Vanuit de makelaardij is aangegeven dat er een markt is zowel in de huur als koopsector voor 55 plussers 
die een kleine tuin willen hebben. Naar appartementen is weinig vraag. 
Groot discussiepunt betreft de vraag of er nog voor starters moet worden gebouwd. Deze woningen 
kenmerken zich door het feit dat niet alle functies, slapen, wonen en badkamer gelijkvloers aanwezig zijn 
en daarmee dus niet levensloopbestendig zijn. Het gaat hierbij om de reguliere rijwoningen. De in de 
gemeente actieve woningbouwcorporaties zijn van mening dat deze rijwoningen gelet op de te 
verwachten krimp niet meer gebouwd dienen te worden. Vertegenwoordigers vanuit de markt, bouw en 
makelaardij zijn van mening dat er juist wel gebouwd dient te worden voor de doelgroep starters omdat 
hier een duidelijke markt voor is. In wezen is dit een belangenafweging tussen de korte en lange termijn. 
Op de kortere termijn is hier zeker, gelet op het feit dat de doorstroming in de woningvoorraad als gevolg 
van de crisis beperkt is, een verhoudingsgewijs grote markt voor. In de afgelopen tijd is gebleken dat 
startersprojecten, vrijwel de enige commerciële nieuwbouwprojecten zijn die van de grond komen. Gelet 
op dit gegeven wordt aan u voorgesteld om de mogelijkheid open te laten om rijwoningen te kunnen 
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bouwen. Het nadeel van het bouwen van niet levensloopbestendige rijwoningen is dat er mogelijk op de 
lange termijn geen behoefte aan is. Hiertegenover staat echter wel het feit dat het vroeger niet mogelijk 
was om in elke woning een traplift te plaatsen, tegenwoordig kan dit vrijwel altijd. Niet meer kunnen 
traplopen de belangrijkste drijfveer om de woonsituatie te veranderen, is dus geen belemmering meer 
voor zelfstandig blijven wonen. Blijft wel het gegeven dat er maatregelen dienen te worden genomen om 
dergelijke woningen geschikt te maken om op hogere leeftijd te kunnen blijven wonen door het plaatsen 
van een traplift of het verbouwen van een woning. 
Wij zijn nadrukkelijk van mening dat wij ruimte moeten bieden voor jongeren binnen Steenbergen op de 
korte termijn en deze niet te verwijzen naar andere gemeenten omdat dit op de langere termijn 
verstandiger is. Het college is er dan ook voorstander van om in de komende jaren de nadruk te leggen 
op de nieuwbouw van levensloopbestendige woningen in de koop en huursector maar wil daarnaast ook 
ruimte bieden voor de bouw van woningen die niet levensloopbestendig zijn. 

Een ontwikkeling die vanwege de terugtrekkende rol van de overheid op het gebied van wonen en zorg te 
verwachten valt, is de ontwikkeling van vernieuwende al dan niet commerciële initiatieven op het gebied 
van wonen en zorg. Dergelijke initiatieven zullen, vanzelfsprekend met inachtneming van de gebruikelijke 
ruimtelijke belangenafweging, in principe positief worden benaderd. 

De vraag is of nieuwbouw geconcentreerd dient plaats te vinden of juist gespreid. Vanuit de 
bouwondernemers wordt aangegeven dat er wel degelijk ook in de kleine kernen een markt is voor 
nieuwbouw woningen, mits er maar kwaliteit wordt geleverd. 
Wij stellen u voor om ook de mogelijkheden open te laten voor nieuwbouw in de kleine kernen. De 
nieuwbouw in kleine kernen zal plaatsvinden in kleinere aantallen dan in de kernen Steenbergen en 
Dinteloord, maar de mogelijkheden dienen er wel te zijn, ook in de kleinste kern De Heen. 

Ten aanzien van het prijsniveau van de nieuwbouwkavels heeft u recent, in de raadsvergadering van 
augustus 2014, kennis kunnen nemen van een actualisatie op de grondbeleidsnota, vooruitlopend op de 
vaststelling van de Woonvisie. Dit besluit betreffende grondprijsbeleid en methoden cq werkwijzen ter 
stimulering van de woningbouw zal als bijlage worden opgenomen bij de vaststelling van de Woonvisie en 
is voor de volledigheid ook toegevoegd als bijlage bij dit voorstel. Specifiek ten aanzien van de 
prijsstelling is hierin bepaald dat de prijzen voor bouwgrond jaarlijks worden getaxeerd door een 
onafhankelijk taxateur. Door de jaarlijkse taxatie wordt voorkomen dat grondprijzen altijd actueel zijn en 
niet te hoog of te laag. 

De woningstichting Dinteloord stelt voor om op regionaal niveau tot een herprogrammering te komen van 
het woningbouwprogramma. Op regionaal niveau wordt al samengewerkt op het thema van de 
nieuwbouwproductie van woningen en zijn concrete afspraken gemaakt. Voor de gemeente Steenbergen 
houdt dit in bouwen voor migratiesaldo 0 + 300 extra woningen in verband met de extra te verwachten 
werkgelegenheid vanwege het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland. Het feit dat er in andere gemeenten 
sprake is van een aanzienlijke overcapaciteit wil niet zeggen dat de gemeente Steenbergen zijn 
doelstellingen qua omvang van de totale nieuwbouw zal bijstellen. Wel is er binnen de gemeente sprake 
van een te veel aan potentiële bouwlocaties. Deze bouwlocaties hebben nog geen concrete 
bouwbestemming. Duidelijk is echter wel dat het niet realistisch is dat al deze locaties worden ingevuld. 
Bij de vaststelling van de Woonvisie zullen er dus keuzes dienen te worden gemaakt ten aanzien van de 
te ontwikkelen locaties. 

Ten aanzien van de nieuwbouw van woningen wordt bij de verdere concrete uitwerking van de Woonvisie 
voorgesteld om de volgende hoofduitgangspunten van beleid vast te stellen: 

B. 
1. Voor de nieuwbouwplanning wordt uitgegaan van de woningbehoefteprognoses van de provincie, 

(migratiesaldo 0) + 300 extra te bouwen woningen vanwege de komst van het Agro-Foodcluster 
Nieuw Prinsenland 
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2. De nadruk aangaande de nieuwbouw zal komen te liggen op grondgebonden koop en 
huurwoningen geschikt voor 55 * (levensloopbestendige woningen en energiezuinige of 
energieneutrale woningen) en daarnaast zullen op de kortere termijn ook niet 
levensloopbestendige woningen worden gebouwd. 

3. Vernieuwde wooninitiatieven in het bijzonder op het gebied van wonen en zorg, zullen positief 
worden benaderd. 

4. Het streven zal er op gericht zijn om in elke kern nieuwbouw te laten plaatsvinden. De nadruk qua 
nieuwbouw zal wel liggen op de kernen Steenbergen en Dinteloord. 

5. Vanwege een te veel aan potentiële bouwlocaties ten opzichte van het geplande aantal woningen 
zullen er bij de totstandkoming van de woonvisie keuzes worden gemaakt ten aanzien van de 
toekomstig te ontwikkelen bouwlocaties. 

6. Wij zien geen reden om het gemeentelijk woningbouwprogramma naar beneden toe bij te stellen 
omdat andere gemeenten te veel woningen in de planning hebben opgenomen. Het is aan deze 
gemeenten zelf om tot een aanpassing van hun woningbouwplanning te komen. 

7. De gemeente zal zoals nu ook gebeurt de nieuwbouwplanning bespreken met provincies en 
buurgemeenten. 

Woonomgeving en voorzieningen 
Zijn voorzieningen echt de reden waarom mensen naar kleine kernen zouden komen? 

In beeldvormende vergadering werd aangegeven dat voorzieningen wel belangrijk zijn, maar dat het aan 
de bewoners zelf is om de voorzieningen in stand te houden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor 
het in stand houden van een supermarkt of multifunctionele accommodatie. Voor veel mensen die in een 
kleine kern wonen is niet zozeer het voorzieningenniveau de reden dat men hier woont maar het gegeven 
dat men hier is geboren en getogen. Daarnaast is er ook sprake van kansen voor de kleine kernen om 
mensen van buiten aan te trekken die voldoende mobiel zijn. Deze groep kijkt voor zijn keuze niet zozeer 
naar de voorzieningen, maar naar een plek om rustig te wonen. Voor de kern Nieuw-Vossemeer wordt 
aandacht gevraagd voor een beter openbaar vervoer. Vanuit de dorpsraad Dinteloord wordt ten slotte nog 
een pleidooi gehouden om geen windmolens in de polder te plaatsen. 

De rol van de woningstichtingen ten aanzien van de leefbaarheid van kernen zal geringer zijn dan in het 
verleden. Leefbaarheid behoort niet langer tot de taakvelden van de woningstichtingen. Het speelveld van 
de woningstichtingen is door minister Blok beperkt. 

Wij achten het verstandig om per kern sterke en zwakke punten weer te geven (een zogenaamde Swot 
analyse). 

Ten aanzien van de woonomgeving en voorzieningen wordt aan u voorgesteld om de volgende 
hoofduitgangspunten van beleid vast te stellen: 
C. 

1. Voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een kern. Het is echter aan de bewoners 
van een kern zelf om de voorzieningen in stand te houden. De gemeente is hiervoor niet 
verantwoordelijk maar kan wel partijen bij elkaar brengen. 

2. Kleine kernen zijn ook aantrekkelijk om in te wonen voor een mobiele doelgroep. Deze doelgroep 
bereiken kan de gemeente ook zelf doen middels, marketing/ reclame en een hier aan 
voorafgaand uit te voeren marktonderzoek, voor de gemeente in het algemeen en de 
afzonderlijke kernen in het bijzonder. Hiervoor zal nu al een apart traject worden gevolgd dat 
formeel los staat van de woonvisie maar hier vanzelfsprekend wel mee samenhangt. 

3. Om goed inzicht te krijgen in de plus en minpunten qua woonomgeving en voorzieningen van de 
verschillende kernen zal er een sterkte/ zwakte analyse per kern worden gemaakt 
(bereikbaarheid zowel via de weg als het openbaar vervoer zal ook onderdeel uitmaken van deze 
analyse). Met als doel om te kijken welke verbeterpunten er zijn en om te kijken hoe de gemeente 
zich naar buiten toe kan presenteren als aantrekkelijke woongemeente (zie voorgaande punt). 

6 



4. Voor een aantrekkelijke woonomgeving is ook de kwaliteit van het buitengebied van belang. Het 
is daarom niet wenselijk om deze kwaliteit aan te tasten door grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals het plaatsen van windmolens, buiten de al aangegeven locaties in de 
structuurvisie mogelijk te maken. 

Huisvesting Arbeidsmigranten 
In Steenbergen zijn we trots op het feit dat de gemeente een duidelijke voortrekkersrol op zich heeft 
genomen in de regio ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit 
Stella Maris. Het beleidsdocument ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten vastgesteld in 
2010 heeft een belangrijke rol gespeeld bij de inname van deze voortrekkersrol. De ZLTO wijst terecht op 
het feit dat als gevolg van het Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland rekening dient te worden gehouden 
met een toename van het aantal buitenlandse werknemers. Daarnaast is bij ons bekend dat er 
buitenlandse werknemers gehuisvest zijn op een wijze die niet voldoet aan de beleidsnota huisvesting 
arbeidsmigranten. Het is wenselijk dat ook deze mensen worden gehuisvest conform hetgeen vastgesteld 
in de door u in 2010 vastgestelde beleidsnota. Ook voor deze groep is dus nog sprake van een extra 
huisvestingsopgave. 
De woningstichtingen investeren niet voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten maar huisvesten 
wel buitenlandse werknemers huisvesten die hier permanent gaan wonen. 
Vanuit verschillende agrarische ondernemers is aangegeven (Niet in de Beeldvormende vergadering) dat 
zij het maximale aantal van 40 personen ten behoeve van de huisvesting van buitenlandse werknemers 
op het eigen agrarische bouwblok als een belemmering zien. Er is bij een aantal ondernemers, zeker in 
de piekperiode van de oogst, behoefte om meer dan 40 mensen bij het eigen bedrijf te kunnen 
huisvesten. Daarom wordt voorgesteld om in incidentele gevallen toch de mogelijkheid open te laten voor 
het huisvesten van meer dan 40 personen op het eigen bedrijf. Geen algemene regeling omdat een 
huisvesting van boven de 40 personen meer aandacht vraagt voor een goede stedenbouwkundige 
landschappelijke, milieutechnische en verkeerskundige inpassing. Als raad behoud u dan per geval het 
recht om middels een aparte bestemmingsplanprocedure al dan niet af te wijken van het reguliere beleid 
afhankelijk van de vraag of er sprake is van een goede landschappelijke, stedenbouwkundige, 
milieutechnische en verkeerstechnische inpassing. 
In de beeldvormende vergadering werd aangegeven dat er meer aandacht dient te zijn voor de integratie 
van de buitenlandse werknemers in de Steenbergse samenleving. Of dit wel of niet wenselijk is zal nader 
worden onderzocht. 

Ten aanzien van de arbeidsmigranten wordt voorgesteld om de volgende beleidsuitgangspunten te 
hanteren. 
D. 

1. Het huidige in 2010 vastgestelde beleid aangaande arbeidsmigranten handhaven en continueren. 
2 Er zal in de bouwopgave en planning rekening worden gehouden met een toenemende behoefte 

aan accommodaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven. 
3. Ten aanzien van de nut, noodzaak en wenselijkheid voor het voeren van integratiebeleid zal 

nader onderzoek plaatsvinden. 
4. In incidentele gevallen afwijken van het aantal personen ten behoeve van de huisvesting van 

buitenlandse werknemers bij het eigen bedrijf. Dit afwijken, kan alleen na toestemming van uw 
raad middels het volgen van een aparte procedure tot wijziging van het bestemmingsplan. 

4. Middelen 
Bij de vaststelling van deze hoofduitgangspunten is er nog geen inzicht of extra gemeentelijke middelen 
noodzakelijk zijn en zo ja hoeveel. 

5. Risico's 
Het vaststellen van dit beleidsdocument brengt geen risico met zich mee. Het risico bij het vaststellen van 
beleid zit hem vooral in de concrete uitvoering. Wie doet wat? Wie betaalt het? Wanneer gaat het 
plaatsvinden? Is er voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar? Is er voldoende capaciteit beschikbaar 
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bij andere partijen? Worden afspraken nagekomen? etc. etc. In de Woonvisie zal dan ook nadrukkelijk 
aandacht worden besteed aan de uitvoering en de daarbij behorende planning om de valkuilen waar het 
betreft concrete uitvoering zoveel als mogelijk te beperken. 

6. Communicatie/Aanpak 
De deelnemers aan de bijeenkomst van de BOB vergadering zullen via de griffie op de hoogte worden 
gebracht van het feit dat de hoofduitgangspunten worden besproken in de oordeelsvormende d.d. 2 
oktober en dat in de raadsvergadering van d.d. 9 oktober een besluit over de hoofduitgangspunten zal 
worden genomen. 
De concrete uitwerking van de hoofduitgangspunten in de Woonvisie zal met de van belang zijnde 
partijen worden besproken. Per beleidsitem zullen dit andere partijen zijn. Het college zal bij de uitwerking 
de hoofduitgangspunten niet meer ter discussie stellen. 

7. Voorstel 
Genoemde hoofduitgangspunten van beleid voor het opstellen van de Woonvisie vaststellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en 1 

de íoco-áeerafáŕis 
an Steenbergen, 

de burgemeester 


