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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op basis van de op 18 februari 2014 gehouden beeldvormende vergadering en de door u vastgestelde 
hoofduitgangspunten van beleid voor het wonen in september 2014 en de tijdens de vergadering 
aangenomen amendementen en moties is op 16 december 2014 een ontwerp van de Woonvisie 
vastgesteld. Dit ontwerp is toegestuurd naar verschillende instellingen, belangenorganisaties, 
woningstichtingen, buurgemeenten, provincie, regio en de dorps- en stadsraden en door ons college 
behandeld. Er zijn in totaal 8 reacties ingediend afkomstig van Woningstichting Dinteloord, 
Woningstichting Stadlander, Woningstichting Thuisvester, De Stadsraad, de Adviesraad 
maatschappelijke ondersteuning, gemeente Halderberge, Regio west-brabant (Rwb), stichting tante 
Louise-Vivensis. 

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 vraag gerichte markt 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 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 (zogenaamde levensloopbestendige woningen). 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 al bestaande 
woningvoorraad is dus in de toekomst van groot belang. 

Ter inzage ligt: 



- 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 
De in september 2014 vastgestelde hoofduitgangspunten van beleid van de woonvisie zijn in deze 
woonvisie vertaald. Ten opzichte van de destijds vastgestelde hoofduitgangspunten zijn een aantal zaken 
gewijzigd. Per beleidsitems worden deze hieronder kort toegelicht. Als tweede wordt ingegaan op de 
verwerking in de woonvisie van de door uw gemeenteraad aangenomen amendementen en als laatste 
wordt ingegaan op de ingekomen reacties op het ontwerp van de Woonvisie. 

Wijziging hoofduitgangspunten: 
Bestaande woningvoorraad: 
Financiering: In het kader van de financiering van verbouwingen voor het levensloopbestendig maken van 
woningen wordt naast de banken ook gewezen op de stimulerende rol die private investeerders kunnen 
spelen om het levensloopbestendig maken van woningen betaalbaar te maken. 

Woonlasten: Door de introductie van de verhuurderheffing per 1-1-2014 zien woningstichtingen zich 
gedwongen om de huurlasten te verhogen. De huurdersvereniging SRW heeft hier aandacht voor 
gevraagd in een gesprek bij de verantwoordelijk wethouder. In opdracht van de woningstichtingen in de 
regio wordt een onderzoek uitgevoerd naar de woonlasten van huurders van sociale huurwoningen. Ons 
college ondersteunt dit onderzoek en draagt hier ook financieel aan bij. In de Woonvisie zijn de 
woonlasten en de hierover nader te maken afspraken aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek 
als nieuw aandachtspunt van beleid opgenomen. 

Nieuwbouw 
Woningbouwprogramma, nieuwbouw: In de Woonvisie is een tabel opgenomen over de geplande 
woningbouw en het type, dat gebouwd zou moeten worden. In tegenstelling tot aangegeven in de 
hoofduitgangspunten behoeven er momenteel geen potentiële bouwlocaties af te vallen. Dit is het gevolg 
van de nieuwe gunstigere woningbehoefteprognoses van de provincie (oktober 2014). 

Regionale afstemming: Bij de regionale afstemming is opgenomen dat dit plaatsvindt op basis van de 
ladder duurzame verstedelijking. 

Programma intramurale zorgplaatsen: Er wordt een te kort verwacht aan intramurale zorgplaatsen 
(beschermd wonen). Op dit punt wordt nog meer dan voorheen voorgesteld om de samenwerking te 
zoeken met de Brabantse Wal gemeenten, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Dit omdat in beide 
gemeenten ook Stichting Tante Louise Vivensis de grootste zorgpartij is en Woningstichting Stadlander 
de grootste woningstichting. 

Woonomgeving en voorzieningen 
Sterke zwakte analyse/groenplan 
Op basis van het in 2013 door de gezamenlijke woningstichtingen uitgevoerde leefbaarheidsonderzoek 
(LEMON) is een sterkte zwakte analyse gemaakt. Hieruit kwam naar voren dat het onderhoud en de 
hoeveelheid openbaar groen in een aantal kernen onvoldoende scoort. Dit vormt dus een belangrijk 
verbeterpunt om de gemeente als woongebied aantrekkelijker te maken. Er wordt daarom voorgesteld om 
het groenplan te actualiseren en voor de uitvoering van het groenplan ook daadwerkelijk een budget 
beschikbaar te stellen. Dit beschikbaar stellen van het budget zal plaatsvinden conform de gebruikelijke 
begrotingscyclus. 
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gemeente Steenbergen 
Onderhoud openbare ruimte wijk- en kerngericht benaderen: 
Uit het leefbaarheidsonderzoek blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de waardering van het 
onderhoudsniveau per kern. Het is dan ook zaak om dit wijk en kerngericht te benaderen (Dit gebeurt al, 
maar is nu apart in de woonvisie opgenomen). 

Openbare ruimte in de oudere buurten/wijken 
In de wijken uit de jaren 50, 60 en 70 zullen naast de reguliere onderhoudsbudgetten ook 
herstructureringsmiddelen benodigd zijn om de beoogde kwaliteit van de leefomgeving te behalen. Voor 
Dinteloord zal vanwege de omvang van de problematiek een aparte herstructureringsstudie worden 
verricht. 

Integratiebeleid: 
Het voorstel is nu om het al dan niet opstellen en/of uitvoeren van integratiebeleid op regionaal niveau op 
te pakken. 

Verdere uitwerking 
Inventariseren: 
Jaarlijks inventariseren (monitoren) voortgang ontwikkeling concrete bouwinitiatieven, toevoeging 
aantallen + type woningen, ontwikkeling leegstand en op basis hiervan keuzes maken betreffende de 
toevoeging van nieuwe bouwlocaties of het schrappen van potentiële bouwlocaties (gebeurt nu ook al). 

Prestatie-afspraken: 
De Woonvisie dient als richtinggevend kader voor de met Woningstichting Dinteloord en Woningstichting 
Stadlanderte maken afspraken. 

Aangenomen amendementen gemeenteraad 

Amendement Volkspartij: Raadsprogramma 

In de woonvisie wordt in de inleiding verwezen naar het raadsprogramma. 

Amendement CDA: Aanzuigende werking A4 
Onder het kopje nieuwbouw is opgenomen dat de gemeente een aantrekkelijke gemeente is om te 
wonen, zeker gelet op de komst van de A4. Dit is gekoppeld aan het al in de hoofduitgangspunten 
vastgestelde punt om marketing/reclame te maken voor het wonen in de gemeente op basis van een 
marktonderzoek. 
Amendement Gewoon lokaal, Volkspartij, PvdA, D66: Huisvesting arbeidsmigranten op het eigen 
agrarische bouwblok 
Op basis van dit aangenomen amendement is uw voornemen om de mogelijkheid open te laten voor de 
huisvesting van meer dan 40 buitenlandse werknemers op het eigen bouwblok niet opgenomen in de 
woonvisie. 

Amendement W D : Aandacht voor vrijkomende agrarische gebouwen en het opnemen van het streven 
om voldoende starterswoningen te ontwikkelen 
In het bestemmingsplan buitengebied zullen de mogelijkheden worden verruimd voor het bieden van 
woon en/of zorg mogelijkheden in vrijkomende agrarische gebouwen. 

In het algemeen is gesteld dat er conform de behoefte wordt gebouwd voor de verschillende doelgroepen 
waaronder starters. 
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Binnengekomen reacties 

Woningstichting Dinteloord 
Reactie in het algemeen, er is sprake van een goed document. 
Er worden daarnaast een aantal opmerkingen gemaakt. 

/. (pagina 3) In de ontwerp Woonvisie wordt de invloed gemist van de nieuwbouw op de bestaande 
bouw en andersom. De woningstichting doet het voorstel dat de gemeente jaarlijks de 
belanghouders op de woningmarkt uitnodigt om in een constructieve dialoog de ontwikkelingen 
op de woningmarkt te analyseren en samen te zoeken naar wegen om de kwantitatieve en 
kwalitatieve voorraad te optimaliseren. 
Standpunt college: 
Wij stellen u voor om het voorstel van de woningstichting om met belanghouders jaarlijks te 
overleggen en de dialoog aan te gaan in de Woonvisie op te nemen. 

2. (pagina 4) Gelet op de hoge kosten van aanpassingen om woningen levensloopbestendig te 
maken gaat de woningstichting geen generieke aanpassingen doen aan de woningvoorraad. Het 
beleid is erop gericht om per individu te beoordelen in hoeverre tegen acceptabele kosten 
woningen aangepast kunnen worden. Verwezen wordt naar het rapport van de Woningstichting 
"Op een lijn in Dinteloord, visie op senioren 2014-2019" 
Standpunt college: 
Hoewel wij een voorkeur hebben voor generieke aanpassingen, achten wij het beleid van de 
Woningstichting om per individu te beoordelen of er noodzaak is tot aanpassingen aan de woning 
zeker ook aanvaardbaar. Het is logisch dat de woningstichting of andere verhuurders ook naar 
het kostenaspect kijken. Wij stellen voor om dit in de Woonvisie op te nemen evenals een 
verwijzing naar het rapport Op één lijn in Dinteloord, visie op senioren. 

3. (Pagina 10) De woningstichting maakt melding van het probleem dat geconstateerd wordt dat er 
veel rijwoningen in de gemeente zijn in de koopsector. Ook in de huursector is dit het geval. Als 
gevolg van de verhuurdersheffing is de woningstichting gedwongen om meer huurwoningen te 
verkopen. In de visie leven en wonen in West-Brabant en Tholen wordt gevraagd van de 
regionale gemeenten om samen met de corporaties de particuliere sector bewust te maken van 
de ontwikkelingen op de woningmarkt en met voorstellen te komen op welke wijze de particuliere 
eigenaar hiermee om kan gaan. 
Standpunt college: 
Wij stellen voor om de problematiek zoals geschetst door de woningstichting op te nemen in de 
Woonvisie. Met die aantekening dat het grote aantal goedkope rijwoningen ook een sterk punt 
kan zijn. Dit hangt grotendeels ook samen met de onzekere economische situatie. Bij een 
economisch groeiscenario kan het grote aantal goedkope rijwoningen een probleem vormen, 
terwijl bij een economisch krimpscenario de goedkope woningvoorraad juist een sterk punt is. Het 
college is in ieder geval voornemens om het voorstel van de woningstichting in de regio in te 
brengen. Waarbij wij er vanuit gaan dat de woningstichting ook daadwerkelijk bereid is om hun 
zienswijze nader toe te lichten in het regionale of de regionale overleggen op het gebied van 
wonen. 

4. (pagina 12) De woningstichting vindt de geraamde vraag naar woningen op basis van de nieuwe 
prognoses van de provincie aan de hoge kant en vreest voor te veel nieuwbouw die kan leiden tot 
problemen in het onderste segment van de markt. In aanvulling hierop wordt aangegeven dat het 
gemiddeld ouder worden van mensen geen rechtvaardiging is voor het inplannen van een extra 
nieuwbouwopgave. 
Standpunt college: 
De woningbehoefteprognoses van de provincie zijn lijdend voor het woningbouwprogramma voor 
elke gemeente in de provincie. Prognoses zijn echter nooit de waarheid. Middels jaarlijkse 
evaluatie worden en zullen de ontwikkelingen op de woningmarkt worden gevolgd en daar waar 
nodig zullen bijstellingen plaatsvinden van het woningbouwprogramma. Het 
woningbouwprogramma zoals weergegeven in deze woonvisie is geen statisch gegeven. 
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gemeente Steenbergen 
5. (pagina 16 en pagina 26) Ten onrechte wordt zowel bij het al gedane onderzoek naar de 

leefbaarheid en het woonlastenonderzoek enkel verwezen naar Stad/ander. De beide 
onderzoeken worden gedaan in opdracht van de gezamenlijke woningcorporaties in de regio. 
Standpunt college: 
De opmerking is terecht en dit zal worden verwerkt in de Woonvisie. 

6. (pagina 21) De gemeente wil middels actieve voorlichting en communicatie aandacht vragen voor 
het levensloopbestendig bouwen. De woningstichting merkt op dat de inzet van de gemeente op 
dit punt beperkt is. 
Standpunt college: Er vindt ook nu al voorlichting plaats over levensloopbestendig bouwen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan Vraagwijzer, het regionale bouwberaad en de voorlichting in het informele 
circuit als initiatiefnemers een plan willen ontwikkelen. Het klopt wel dat er meer kan worden 
gedaan aan voorlichting. Dat is ook de reden waarom dit is opgenomen als aandachtspunt in de 
Woonvisie. Er is geen reden om de Woonvisie op dit punt bij te stellen ten opzichte van het 
ontwerp. 

7. (pagina 21,22) WSD merkt op dat zij sneller kiezen voor vervangende hoogwaardige nieuwbouw 
om de transitieopgave vorm te geven in plaats van het aanpassen van de bestaande 
woningvoorraad, het plan Papiermolen is hier een voorbeeld van. 
Standpunt college: 
Het kiezen voor vervangende nieuwbouw valt ook binnen de kaders van de Woonvisie en kan 
rekenen op steun van de gemeente. Op pagina 23 staat dit aangegeven. De woonvisie behoeft 
op dit punt dan ook niet te worden aangepast. Wel wordt door ons voorgesteld om het plan 
Papiermolen in de Woonvisie als voorbeeld op te nemen waarbij sloop en herbouw van 
levensloopbestendige woningen heeft plaatsgevonden. 

8. In iedere kern van de gemeente Steenbergen zitten rotte kiezen. Die vaak alleen kunnen worden 
opgelost middels woningbouw. De huidige benoeming van harde plannen in de Woonvisie 
blokkeert de herontwikkeling van eerdergenoemde locaties. Nieuwbouw en bestaande bouw 
dienen nadrukkelijke in samenhang te worden bezien. 
Standpunt college: 
Er is geen sprake van een blokkering van harde plannen voor de ontwikkeling van nieuwe niet 
voorziene ontwikkelingen. Ongeveer 56^o van de plannen is momenteel hard. Dit houdt in dat 
44"?*) van de plannen als zacht gezien kan worden. Er is dus nog voldoende ruimte om 
medewerking te verlenen aan nieuwe niet voorziene plannen. 

Stadsraad 
1. De Stadsraad is van mening dat het document te weinig daadkracht uitstraalt omdat er 

terminologie wordt gebruikt, als worden gestimuleerd, zal getracht worden, is wenselijk e.d. 
Daarnaast wil de Stadsraad de krimp tegenhouden. 
Standpunt college: 
De terminologie is bewust gebruikt en vind je vooral terug bij het beleidsmatige kopje bestaande 
woningvoorraad. De bestaande woningvoorraad wordt steeds belangrijker, tegelijkertijd heeft hier 
de gemeente weinig invloed op en is de rol van de gemeente hier IG-0% faciliterend. De gekozen 

terminologie wil zeker niet zeggen dat er niet gehandeld wordt. Hiermee wordt enkel aangegeven 
dat het onzeker is of handelen vanuit de gemeente, zoals het geven van voorlichting en het 
wegnemen van planologische beperkingen, daadwerkelijk invloed zal hebben op de wijze waarop 
eigenaren van woningen omgaan met hun eigen woning of woningen. 
Daarnaast geeft de Stadsraad aan, dat ze de krimp willen tegenhouden. Het is onmogelijk om 
deze tegen te houden. De algemene maatschappelijke tendens in heel Nederland en zelfs in heel 
Europa is dat er minder kinderen worden geboren. Wel kan het woonbeleid en dan vooral de 
aandacht voor de woonomgeving, die een belangrijke plaats krijgt in de Woonvisie, ervoor zorgen 
dat mensen niet wegtrekken en nieuwe mensen hier komen wonen, waardoor de bevolkingskrimp 
beperkt blijft en er geen sprake zal zijn in de toekomst van grote leegstand met de daaraan 
gekoppelde leefbaarheidsproblemen. 
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2. Waar komt de stelling vandaan dat er geen behoefte is aan appartementen ? De gegevens zijn 
niet verkregen door eigen gemeentelijk onderzoek en er wordt gevraagd om dit alsnog te doen. 
Standpunt college: 
Tijdens de beeldvormende vergadering is door een aanwezige makelaar aangegeven dat er 
weinig behoefte is aan appartementen. Vanuit haar ervaring met de huidige markt zal dit 
inderdaad zo zijn. Op de wat langere termijn tot 1 1-2020, pagina 13 van de Woonvisie, wordt 
echter verwacht dat er wel degelijk nog een vraag is naar appartementen, namelijk 152 
appartementen in de huursector en 38 in de koopsector. Deze inschatting is gebaseerd op het 
door de gezamenlijke woningcorporaties uitgevoerde woningmarktonderzoek. Wij hebben dit 
onderzoek beoordeeld als kwalitatief goed en daarom is er niet besloten tot een apart 
gemeentelijke onderzoek. De gemeente heeft daarnaast deelgenomen aan de zogenaamde 
oversampling van het WoOn 2012 en neemt nu ook weer deel aan de oversampling van het 
WoOn 2015. Het WoOn 2015 is een landelijk woononderzoek uitgevoerd door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en het CBS. Voor het landelijk onderzoek worden 40.000 personen 
bevraagd. Door middel van oversampling wordt het aantal bevraagde personen verhoogd om zo 
ook op een lager gemeentelijk schaalniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 
Oversampling geeft veel informatie die direct van nut is voor de dagelijkse beleidspraktijk. In de 
Woonvisie vind u ook een aantal tabellen weergegeven die afkomstig zijn uit de oversampling van 
het WoOn 2012. Wij stellen dus voor om de reactie niet over te nemen en niet in te gaan op het 
gedane voorstel. 

3. We missen in de Woonvisie het idee van sociale appartementen of anderszins, waar ouderen 
samenwonen en zelfstandig voor zichzelf en de anderen zorgen. 
Standpunt college: 
De gemeente staat open voor dergelijke initiatieven. Op blz. 27 van de Woonvisie staat 
aangegeven dat de gemeente openstaat voor nieuwe of vernieuwende initiatieven op het gebied 
van wonen en zorg. Het voorbeeld zoals genoemd door de Stadsraad valt hier ook onder. 

4. De stadsraad vraagt zich af waarom de beschrijvingen bij 3.4. later in schema onder 4.3. weer 
terugkomen. Statische gegevens kunnen beter in een bijlage worden geplaatsten hoe hard zijn 
de harde plannen ? 
Standpunt college 
We gaan er vanuit dat de Stadsraad doelt op paragraaf 3.5. en niet 3.4. De beschrijving bij 3.5. is 
een korte samenvattende analyse van het gedegen leefbaarheidsonderzoek in opdracht van de 
regionale woningcorporaties. In paragraaf 4.3. zijn de resultaten weergegeven in een 
sterkte/zwakte analyse per kern. Hierin zitten overlappingen, maar voor het vorm geven van 
beleid is de sterkte/zwakte analyse essentieel, vandaar dat deze ook vanuit het oogpunt van 
leesbaarheid onder het kopje beleid staat weergegeven, ondanks de geconstateerde 
overlappingen. 
De statistische gegevens zijn bewust in de tekst opgenomen zodat gelijk duidelijk is waar de 
analyse en conclusies op zijn gebaseerd. 
De in de Woonvisie opgenomen harde plannen zijn juridisch hard (het bestemmingsplan is 
onherroepelijk). Juridisch hard wil overigens niet zeggend dat zij ook daadwerkelijk gebouwd 
worden. Dit is afhankelijk van de verkoop. 

5. De Stadsraad wijst op het feit dat het niet de WMO is maar de Wmo 2015, en dat stichting tante 
Louise-Vivensis in diverse variaties voorkomt. Tevens maakt zij meldingen van enkele 
spelfouten. 
Standpunt college: 
Het voorstel is om de genoemde zaken aan te passen in de uiteindelijke tekst van de Woonvisie 
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gemeente Steenbergen 
Adviesraad maatschappelijke ondersteuning 
1. Terminologie, zoals zal getracht worden, is wenselijk, straalt weinig elan uit. 

Standpunt college: 
Zie antwoord reactie Stadsraad, onder 1 

2. WMO moet Wmo 2015 zijn en van de naam stichting tante L ouise- Vivensis wordt een rommeltje 
gemaakt. De Heen wordt ook zonder hoofdletter gebruikt. 
Standpunt college: 
Zie antwoord reactie Stadsraad onder 5. 

3. Vooral de leefbaarheid in de kleine kernen komt onder druk te staan door het verdwijnen van 
voorzieningen. Jongeren en ouderen vertrekken door de daling van voorzieningen en het 
ontbreken van een goed aanbod van het voortgezet onderwijs en/of hoogwaardig werk. 
Standpunt college: 
Het betreft hier een constatering van de adviesraad, niet zozeer een reactie op de Woonvisie. Uit 
het door de gezamenlijke regionale woningcorporaties uitgevoerde leefbaarheidsonderzoek 
LEMON, blijkt overigens dat de bewoners van de kleinere kernen juist een hoger cijfer geven 
waar het betreft woonomgeving en voorzieningen dan in de kern Dinteloord en de wijk 
Steenbergen Centrum. De constatering dat de leefbaarheid van de kleine kernen onder druk komt 
te staan door het verdwijnen van voorzieningen kan dus niet getrokken worden omdat er voor 
inwoners ook andere aspecten een rol spelen voor het beoordelen van de leefbaarheid, zoals de 
veiligheid en inrichting van de openbare ruimte. Ook de constatering dat ouderen en jongeren 
wegtrekken uit de gemeente klopt niet. Het aantal jongeren tussen de 2O30 jaar neemt 
procentueel en absoluut gezien sinds 2006 elk jaar al toe. Ook voor ouderen kan deze conclusie 
niet worden getrokken. Wel kan gezegd worden dat ouderen uit de kleinste kernen De Heen en 
Welberg wegtrekken. De gemeente doet er ook alles aan om hoogwaardig werk binnen de 
gemeentegrenzen te krijgen. In het bijzonder de ontwikkeling van het Agro-Food cluster Nieuw-
Prinsenland zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De gemeente tracht daarnaast een 
Havo binnen haar grenzen te krijgen. 

4. Niet de inwoners maar de projectontwikkelaars bepalen waar wij wonen. Ouderen en jongeren 
willen best in een appartement wonen. Er is geen enquête gehouden. Het project Slimmer en 
Snel is een goed initiatief maar het is jammer dat het zijn beperkingen heeft door het woningtype. 
Standpunt college: 
Waar het betreft de vraagstelling over de enquête en de appartementen, zie reactie Stadsraad 
onder 2. 
De gemeente biedt grond niet alleen aan, aan projectontwikkelaars. Er staan ook kavels te koop 
voor zelfbouw en de gemeente staat open voor initiatieven die vallen onder het zogenaamde 
particulier opdrachtgeverschap (CPO). In het verleden zijn dergelijke CPO initiatieven ook al 
daadwerkelijk gerealiseerd. Projecten zoals Slimmer en Snel zijn niet "de oplossing" voor de 
toenemende vergrijzing en de eisen die hieraan gesteld worden voor het wonen. Het is één van 
de mogelijke opties die bijdragen aan een oplossing. Sloop en herbouw vormen bijvoorbeeld ook 
een optie (zie ook beantwoording reactie 7 Woningstichting Dinteloord). 

5. Hoe hard zijn de harde bouwplannen is daar nog behoefte aan. Er kan ook groen komen op 
locaties waar nu sprake is van harde bouwplannen. 
Standpunt college 
Uit de recente woningbehoefteprognoses van de provincie blijkt dat er zeker nog behoefte is aan 
de harde bouwplannen aanvullend daarop is er ook nog behoefte aan nieuwe bouwplannen. De 
tip van de Adviesraad om bij het uiteindelijk toch onverhoopt definitief niet doorgaan van bepaalde 
nu harde bouwplannen, om te kiezen voor een groeninvulling, zal als zich dit mocht voordoen, 
worden meegenomen. 

6. Is de vraag om opa- omahuisjes zoals kangoeroewoningen al aanwezig of wordt dat overgelaten 
aan het loket Vraagwijzer? 
Standpunt college: 
In de woonvisie wordt ruimte opengelaten voor vernieuwende woonvormen waaronder ook 
begrepen kangoeroewoningen, (zie ook beantwoording reactie 3 Stadsraad). Vraagwijzer bepaalt 
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niet de vraag naar kangoeroewoningen. Het is aan mensen zelf om dergelijke initiatieven te 
ontplooien. 

7. De Stadsraad is geen voorstander van nieuwe woonbestemmingen in het buitengebied. Dit kan 
nadelig zijn voor de agrariër. 
Standpunt college: 
Als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw komen er steeds meer boerderijen en 
agrarische bedrijfsopstallen leeg te staan. Het toestaan van nieuwe woonvormen op dergelijke 
locaties kan enerzijds voldoen aan een behoefte die er is en anderzijds leegstand en 
verpaupering van het buitengebied tegengaan. Vanzelfsprekend moet er goed gekeken worden 
naar de belangen van bestaande agrariërs. Dit is planologisch maatwerk. Middels de introductie 
van de wet Plattelandswoningen zijn de mogelijkheden om dit maatwerk te leveren vergroot. 

8. In de Woonvisie lezen we dat huisvesting van arbeidsmigranten op verblijfsrecreatie niet is 
toegestaan. DossierSunclassgesloten?! 
Standpunt college: 
Het dossier Sunclass is nog niet gesloten. Enerzijds omdat het bestemmingsplan bepalend is en 
anderzijds omdat er zoals aangegeven op pagina 20 van de Woonvisie nog een onderzoek loopt 
naar de toekomstmogelijkheden van Sunclass. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet 
bekend. 

Gemeente Halderberge 
De gemeente Halderberge onderschrijft de conclusies uit de Woonvisie en vraagt om de 
gemeente Halderberge te blijven informeren over de kwalitatieve woningbouwplanning en 
programmering. In ieder geval op de gebruikelijke wijze in regionaal verband. 
Standpunt college: 
Het college stelt de positieve reactie van de gemeente Halderberge op prijs. Ook in de toekomst 
zal het college op constructieve wijze samenwerken met de gemeente Halderberge en andere 
gemeenten in regionaal verband. 

Woningstichting Thuisvester: 
Woningstichting Thuisvester staat positief tegenover de Woonvisie en heeft inhoudelijk verder 
geen - op of aanmerkingen. 
Standpunt college: 
Het college waardeert de positieve reactie. 

Woningstichting Stadlander 
/. Een deel van de Woonvisie betreft de woningproductie tot2030. Tegelijkertijd moet de gemeente 

ook nadenken over de periode na 2030 omdat op enig moment ook het aantal huishoudens zal 
dalen waardoor een woningoverschot is te verwachten. Dat overschot zal zich vooreen belangrijk 
deel vormen in de bestaande woningvoorraad. Het is daarom verstandig om bij de 
nieuwbouwproductie vooral te letten op kwaliteit in termen van levensloopbestendigheid en 
duurzaamheid en terughoudend te zijn met de bouw van starterswoningen. 
Standpunt college: 
Het college onderschrijft het belang van kwaliteit, maar wil tot op zekere hoogte ook tegemoet 
komen aan de huidige vraag in de markt naar rijwoningen, waar niet alle functies aanwezig zijn op 
de begane grondvloer. Wij realiseren ons hierbij wel dat dit vanuit een lange termijnvisie gezien 
minder wenselijk is. De reactie lijdt dan ook niet tot een aanpassing. 

2. Om levensloopbestendig te kunnen bouwen zijn wij gehouden aan zekere minimale afmetingen. 
Kavels die door ons worden aangeboden voor sociale woningbouw dienen qua maatvoering en 
prijs aan voorwaarden te voldoen. Grondprijzen zoals die in het verleden zijn gehanteerd zoals bij 
de Jacinthaschool en de Bongerd passen hier niet bij. 
Standpunt college: 
Het grondprijsbeleid staat vast. De grondprijzen dienen marktconform te worden vastgesteld 
conform dit beleid. De prijs wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur die rekening houdt 
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gemeente Steenbergen 
met alle van belang zijnde zaken, zoals locatie maar ook levensloopbestendigheid, sociale huur 
en marktontwikkelingen. De prijzen staan dus niet vast en kunnen per locatie verschillend zijn. 
Daarnaast worden de grondprijzen ook jaarlijks geactualiseerd. Er kan dus nu ook niet worden 
aangegeven of de grondprijzen zoals bij de Jacinthaschool en de Bongerd bij een nieuw 
vergelijkbaar project ook weer op hetzelfde niveau zullen liggen en of deze wel of niet tot 
problemen kunnen leiden in de uitvoerbaarheid voor woningstichting Stadlander. Gelet op het 
voorgaande is het college niet voornemens om voorstellen te doen tot aanpassingen van het 
grondbeleid als niet duidelijk is of er zich in de toekomst daadwerkelijk problemen zullen voordoen 
met het realiseren van wenselijke levensloopbestendige woningbouwplannen in de sociale 
huursector. Mochten er zich in de toekomst bij een bepaald concreet plan onverhoopt toch 
problemen voordoen dan zal te zijner tijd worden beoordeeld of en hoe deze kunnen worden 
opgelost. 

3. Woningstichting Stadiader is voorstander van een regionale benadering van de woningmarkt en is 
daarom ook verheugd om te zien dat de gemeente Steenbergen in West-Brabants verband 
afstemming met andere gemeenten zoekt. 
Standpunt college: 
Het college stelt deze positieve reactie op prijs en zal de samenwerking in regionaal verband op 
constructieve wijze verder oppakken. 

4. De plannen op het gebied van duurzaamheid en herstructurering wil Stadlander afstemmen met 
de gemeente en Stadlander ziet de ontwerp-Woonvisie als een goed vertrekpunt om tot nadere 
beleidsafstemming te komen gezien de uitdagingen en veranderingen die nog voor ons liggen. 
Standpunt college: 
Het college heeft er vertrouwen in dat de Woonvisie een goed vertrekpunt vormt voor een goede 
samenwerking met de Woningstichting Stadlander. 

Regio west-brabant (Rwb) 
1. De ontwerp Woonvisie is een goed voorbeeld van beleidskeuzes maken in een nieuwe tijd. 

Standpunt college: 
Zie reactie gemeente Halderberge. 

2. Meer aandacht voor binnenstedelijke ontwikkeling. 
Standpunt college: 
Vrijwel alle harde en zachte woningbouwlocaties, met uitzondering van Buiten de Veste in 
Steenbergen en enkele kleinere plannen liggen op binnenstedelijke locaties. Er wordt dus al ruim 
aandacht besteed aan binnenstedelijke ontwikkeling. 

3. Zijn de extra woningbouwafspraken rondom hetAFC eindig? 
Standpunt college 
De extra woningbouwafspraken zijn gemaakt in 2010 in een overeenkomst tussen provincie en 
gemeente en hangen samen met de ontwikkeling van het Agro-Foodcluster Nieuw-Prinsenland. 
De daadwerkelijke vestiging van bedrijven is minder snel gelopen dan destijds gepland en dus 
hieraan gekoppeld ook de geplande extra woningbehoefte. Dit wil echter niet zeggen dat de 
eigenaren van de gronden en de gemeente en de provincie besloten hebben om het Agro-
Foodcluster Nieuw-Prinsenland niet meer verder te ontwikkelen. In tegendeel er wordt alles 
aangedaan om het Agro-food Cluster Nieuw-Prinsenland alsnog volledig te ontwikkelen. Er zijn 
nu ook al daadwerkelijke concrete initiatieven die hoopvol stemmen, zoals de ontwikkeling van 
het Cosun Food-Technology Centre. Zolang het concrete voornemen bestaat om het Agro-
Foodcluster Nieuw-Prinsenland te ontwikkelen zal de geplande extra woningbehoefte 
gehandhaafd blijven. De ontwikkeling van extra werkgelegenheid hangt immers nadrukkelijk 
samen met de ontwikkeling van een extra vraag naar woningbouw. De gemeente is dan ook niet 
voornemens om deze extra woningbouw nu in te leveren. Niet alleen vanuit volkshuisvestelijk 
oogpunt maar ook omdat hiermee een totaal verkeerd signaal wordt afgegeven waaruit men zou 
kunnen opmaken dat de gemeente niet meer zou geloven in het project AFC Nieuw-Prinsenland, 
terwijl er juist alles aan gedaan wordt om met betrokken partijen dit project tot een succesvol 
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traject te maken. Een succesvolle ontwikkeling houdt in een aanzienlijke groei van 
werkgelegenheid en hieraan gekoppeld ook een extra vraag naar woningen. 

stichting tante Louise-Vivensis 
1. Zorgwoningen moeten bij voorkeur zo dicht mogelijk bij een locatie voor zware zorg gebouwd 

worden en niet bijvoorbeeld middels zogenaamde kangoeroe woningen (tijdelijke zorgunits) in het 
buitengebied, (pagina 3 woonvisie) 
Standpunt college: 
Het college onderschrijft het belang dat het wenselijk is om zo dicht mogelijk te wonen bij een 
locatie voor zware zorg. Dit geeft de meeste zekerheid op een goede service en gezondheidszorg 
tegen beperktere kosten. Desondanks wil het college de keuzevrijheid zoveel mogelijk houden bij 
de mensen zelf. Ook oudere mensen die zorgafhankelijk zijn moeten de mogelijkheid hebben om 
in een kleinere kern of het buitengebied te kunnen blijven wonen. Kangoeroewoningen, maar ook 
ander vernieuwende woonzorginitiatieven kunnen een bijdrage leveren aan de wens van 
sommige ouderen om tot op hoge leeftijd in een kleinere kern te kunnen blijven wonen, ondanks 
het ontbreken in de directe nabijheid van een locatie waar zware zorg wordt geleverd. 

2. De gemeente wil de afname van de verzorgingstehuisplaatsen opvangen in de reguliere 
woningvoorraad (pagina 15). Dit opvangen in de bestaande woningvoorraad is wel mogelijk maar 
stuit in de praktijk op praktische problemen zeker in de periferie, zoals het feit dat aanpassen van 
woningen duur is en niet duurzaam, en het feit dat zorgbehoevenden in de praktijk vaak niet in 
hun woning kunnen blijven wonen. 
Standpunt college: 
Het college wil de afname van de verzorgingstehuisplaatsen gedeeltelijk opvangen in de reguliere 
woningvoorraad. Ook de optie van sloop en nieuwbouw kan een oplossing bieden voor de 
geconstateerde extra vraag naar geschikte levensloopbestendige woningen. De betaalbaarheid 
vormt zowel bij sloop en nieuwbouw als bij het geschikt maken van de bestaande 
woningvoorraad een rol. De te maken keuze kan van woning tot woning verschillen, vandaar ook 
dat alle opties worden opengehouden. De betaalbaarheid van het wonen, kan in de toekomst een 
probleem vormen. Dit vanwege de toenemende vergrijzing in combinatie met de wens en/of plicht 
om langer zelfstandig te blijven wonen, vanwege het stringentere toelatingsbeleid om voor een 
plaats in een verzorgingstehuis te komen. Vandaar ook dat er een onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de gezamenlijke woningcorporaties in de regio naar de betaalbaarheid van 
het wonen. Op basis van dit onderzoek zullen vervolgstappen worden genomen. 

3. Verzocht wordt om het schema op pagina 15 af te stemmen op de meest recente inzichten. 
Standpunt college: 
Het schema zal worden aangepast conform de door stichting tante Louise-Vivensis verstrekte 
gegevens. 

4. Het in ontwerp woon visie geconstateerde probleem dat er geen duidelijkheid is over het doorgaan 
van de plannen van stichting tante Louise- Vivensis wordt gepareerd met een wedervraag zijnde: 
Houdt het zorgkantoor vast aan de getallen per regio ? 
Standpunt college: 
Bij navraag bij een vertegenwoordiger van stichting tante Louise-Vivensis werd de volgende 
problematiek toegelicht waar deze vraag op doelt. Stichting Tante Louise onderschrijft de 
behoefte naar intramurale zorg zoals die naar voren komt in de provinciale woning- en 
behoefteprognoses. En geeft daarmee dus aan dat de plannen van Stichting Tante Louise-
Vivensis op de lange termijn onvoldoende zijn om de personen die intramurale zorg nodig hebben 
te huisvesten. Deze mensen kunnen tegelijkertijd ook niet gehuisvest worden binnen de 
bestaande woningvoorraad. Dit komt volgens stichting tante Louise-Vivensis omdat het 
Zorgkantoor niet naar de behoefte kijkt op de lange termijn, maar puur aanstuurt op de behoefte 
op de korte termijn en financiële korte termijnuitgangspunten hanteert, stichting tante Louise-
Vivensis stemt zijn plannen met de intramurale capaciteit noodgedwongen af op deze financiële 
ruimte. Het uitbreiden van de intramurale capaciteit kan pas na toestemming vanuit het 
Zorgkantoor. Los van de vraag wie nu precies waar verantwoordelijk voor is, is duidelijk dat er 
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sprake is van een te verwachten te kort in de toekomst waar het betreft de noodzakelijke 
intramurale verzorgingscapaciteit. Het betreft hier overigens geen typisch Steenbergs probleem 
maar een probleem wat ook speelt in andere gemeenten in de regio en waarschijnlijk zelfs in heel 
de provincie. Via het regionale overleg zal ons college het geconstateerde toekomstig te 
verwachten te kort aan intramurale capaciteit nadrukkelijk op de regionale en provinciale politieke 
agenda proberen te krijgen om vandaar uit naar een oplossing te zoeken, waarbij het zorgkantoor 
en zorginstellingen betrokken dienen te worden. 

5. De volgende opmerkingen worden geplaatst bij de conclusies bestaande woningvoorraad punt 5 
(sloop niet levensloopbestendige woningen en herbouw levensloopbestendige woningen) en punt 
8 verruimen bestemmingsplan buitengebied om woonzorginitiatieven mogelijk te maken. Bij punt 
5 wordt aangegeven datsloop bevorderd moet worden. Bij punt 8 bestaande woningvoorraad in 
combinatie met punt 9 nieuwbouw wordt aangegeven dat bij vernieuwende woonzorg initiatieven 
mogelijk niet gelijk gedacht wordt aan stichting tante Louise- Vivensis. Bij punt 10 nieuwbouw, 
voldoen aan de toenemende vraag naar intramurale plaatsen, wordt gevraagd wat de 
samenwerking tussen de Brabantse Wal gemeenten inhoudt (uitwisseling?). 
Standpunt college 
Het is aan een initiatiefnemer zelf om te kiezen voor sloop en herbouw danwel voor het 
aanpassen van de bestaande woningen. Ten aanzien van (vernieuwende) woonzorginitiatieven is 
bewust niet aangegeven wat dit inhoudt en wie dit moet doen. Dit om aan te geven dat de 
gemeente elk serieus initiatief op het gebied van wonen en zorg wil ondersteunen. Onder serieus 
wordt verstaan een financieel goed onderbouwd initiatief wat ook daadwerkelijk realiseerbaar is. 
De samenwerking op de Brabantse Wal tussen de 3 betrokken gemeenten ten aanzien van 
wonen en zorg is al vrij intensief en zal nog intensiever worden. Dit is ruimer dan alleen maar 
uitwisseling van kennis maar kan ook betrekking hebben op daadwerkelijke beleidsafstemming. 
In het kader van de decentralisatie-opgave is ook gekozen voor samenwerking tussen deze drie 
gemeenten. Het feit dat stichting tante Louise-Vivensis in alle drie de gemeenten bezit heeft, 
maakt intensievere samenwerking vooral vanuit het oogpunt van efficiency wenselijk. 

In de bij dit voorstel gevoegde Woonvisie staan in geel gearceerd aangegeven de voorgestelde 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de Woonvisie weergegeven. Naast de in dit voorstel 
aangegeven wijzigingen zijn er ook enkele kleinere wijzingen doorgevoerd, zoals bij het onderwerp 
arbeidsmigranten. 

4. Middelen 
Aan het vaststellen van de Woonvisie zijn geen directe middelen gekoppeld. Voor de uitwerking van de 
verschillende deelaspecten zal in bepaalde gevallen wel extra budget nodig zijn. Dit zal worden 
meegenomen bij de perspectiefnota of de begroting voor de komende jaren, voor zover noodzakelijk. 

5. Risico's 
De Woonvisie geeft de beleidsdoelen weer op een 4 tal beleidsvelden op het gebied van wonen. De 
directe invloed van de gemeente op de daadwerkelijke realisering van de beleidsuitgangspunten is echter 
beperkt. Particulieren, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, zorgpartijen e.a. zullen uiteindelijk zorg 
moeten dragen voor het daadwerkelijk uitvoeren en behalen van de beleidsdoelstellingen. Middels een 
jaarlijkse evaluatie en regelmatig intensief overleg met allerlei partijen zal worden gekeken hoe het staat 
met de voortgang of de beleidsdoelstellingen worden gehaald en of het misschien noodzakelijk is om tot 
bijstelling te komen van doelen. Op deze wijze wordt getracht om de risico's op het niet halen van 
doelstellingen of het stellen van irreële doelstellingen te voorkomen en de kans op succes zo groot 
mogelijk te maken. 

6. Communicatie/Aanpak 
De Woonvisie wordt vastgesteld. Om de woonvisie onder de aandacht te brengen wordt overwogen om 
partijen uit te nodigen om een woonbeurs te organiseren. 
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7. Voorstel 

De bijgevoegde Woonvisie vaststellen. 

Hoogachtend, 
de loco-s de burgemeester is 

R.A.J Vos rs 
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