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Aan de Raad,
Hierbij brengen wij u op de hoogte van de nieuw ingezette koers in de regio West-Brabant waar het
betreft het regionale beleid op het gebied van Wonen. Deze koers komt voort uit het zogenaamde
Woonperspectief regio West-Brabant (zie bijlage 1: raadsmededeling d.d 22 september 2015 ) Ten
aanzien van het woonbeleid zijn vijf leidende principes onderschreven en er is besloten dat er op het
gebied van wonen vooral zal worden samengewerkt op het kleinere subregionale niveau in plaats van op
het niveau van de Rwb (de 18 + 1 gemeenten).
De regionale afstemming op het gebied van wonen zal vanaf nu vooral plaatsvinden op het subregionale
niveau waarin de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Tholen en Woensdrecht deelnemen.
Terugblik
Zoals u kunt zien wijkt dit resultaat af ten opzichte van wat is opgenomen in de raadsmededeling van 22
september 2015 over het Woonperspectief. Er werd toen nog melding gemaakt van het vaststellen van
het Woonperspectief en het uitwerken van een aantal specifieke thema's. Lopende het traject zijn de
inzichten echter veranderd en is besloten om op een kleiner meer samenhangend schaalniveau te gaan
werken. De gemeente Steenbergen heeft qua wonen weinig tot geen binding met bijvoorbeeld de
gemeente Baarle Nassau. Het heeft dan ook weinig toegevoegde waarde om met gemeenten op een
dergelijke grote afstand woonbeleid af te stemmen. Er is wel een voorstel gedaan door het in de hand
genomen adviesbureau over het Wonen in de Rwb regio. Maar dit voorstel is niet overgenomen door de
verantwoordelijke portefeuillehouders in de regio en vervangen door het genomen besluit over de vijf
leidende principes.
Ook is besloten om de thema's Energietransitie en Zorg en Wonen niet aan te sturen vanuit het wonen
maar vanuit zorg en milieu. Dit om doublures te voorkomen. Daar tegenover staat dat er in de nieuw
gekozen koers niet alleen wordt gekeken naar de transitie van de bestaande woningvoorraad en de
transitie van bestaand en leegkomend vastgoed maar ook naar de nieuwbouwopgave en daar waar nodig
ook naar de financiële component van nieuw en verbouw. Om zodoende de samenhang tussen
investeringen in de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw die ook wordt geëist door de landelijke
wetgever op basis van de Ladder van duurzame verstedelijking te kunnen verbeteren.
Ruimtelijke regionaal Overleg-special
Afgelopen 14 april vond in De Korenbeurs te Made een RRO-special (Ruimte Regionaal Overleg) plaats,
dat geheel in het teken stond van de woningmarkt. Aanleiding: de grote transitieopgave en structurele
sociaal demografische uitdagingen waar regio West-Brabant voor staat: vergrijzing, het afvlakken van
bevoNúngs- en huishoudensgroei op (middel)lange termijn en nieuwe wet- en regelgeving zoals de
Woningwet. De volledige oogst en het sfeerverslag vindt u in de bijlagen 2 en 3.

Belangrijkste conclusie: De oplossing ligt in het denken en werken in de subregio's volgens de vijf
leidende principes.
In het regionale portefeuillehoudersoverleg van 2 juni 2016 is dit bevestigd
Leidende principes
De onderstaande leidende principes zijn, zo bleek in het RRO-special een breed gedeelde basis voor het
vervolg:
1. Denken en handelen als belegger;
2. Een zekere marktspanning is nodig, alsmede flexibiliteit in woonprogramma's;
3. Kwaliteit gaat voor kwantiteit;
4. Beleid en programmering hebben ook een financiële component.
5. We denken groot, maar doen klein.
In bijlage 4 vindt u een nadere toelichting op de leidende principes.
De leidende principes sluiten naadloos aan bij het al ingezette gemeentelijke beleid in uw Structuurvisie
van 2012 en uw Woonvisie van 2014. In deze documenten wordt al de aandacht gevestigd op het belang
van kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. Het voorrang geven in geval van
nieuwbouw aan herstructurering en inbreiding boven uitbreiding en flexibiliteit in het woonprogramma.
Subregio's aan zet
Versnelling en vernieuwing werkt vooral vanuit subregio's en kleinere kennisallianties en coalities. Daar
moet ook de kwalitatieve kant van programmering en investeringen in de bestaande woningvoorraad
handen en voeten krijgen. Elke subregio concretiseert en kleurt daarom de woningmarkt opgaven verder
in, stelt prioriteiten en formuleert een (concept) samenwerkingsagenda. Elke subregio geeft aan:
Hoe men uitwerking geeft aan de vijf leidende principes;
Wat daarvoor nodig is;
Wat dit betekent voor ieders rol en de vorm en intensiteit van (sub) regionale afstemming of
samenwerking.
Vervolgens vertalen de subregio's dit richting het RRO van 1 december 2016 in een concreet
uitvoeringsprogramma voor de komende 2,5 jaar met doelen, acties en afspraken. De verwachting is dat
dit kan plaatsvinden binnen de huidige vastgestelde beleidskaders van uw raad in de structuurvisie,
woonvisie en grondbeleid. Mocht dit toch niet het geval kunnen zijn dan zal dit vanzelfsprekend met uw
raad worden besproken, alvorens er in regionaal verband afspraken worden gemaakt.
Regio West-Brabant bewaakt de hoofdlijn
De subregio's functioneren zelfstandig, echter min of meer op dezelfde manier binnen regio West-Brabant
^ RWB). Coördinatie, afstemming monitoring en kennisuitwisseling loopt via RWB en het
portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en wonen en RRO. Daarnaast blijven er WestBrabants-brede dossiers als arbeidsmigranten, organisatie van het Platform Wonen en Bouwberaad.
Partners: afstemming op maat
Verder vraagt succes in de uitvoering ook om afstemming en overleg met onze partners: corporaties,
beleggers, ontwikkelaars en bouwers, banken zorg en duurzaamheidspartijen etc. De subregio's bepalen
zelf hoe zij deze samenwerking vorm geven.
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Vervolgstappen
In het RRO van 14 juli 2016 wordt, in aanwezigheid van gedeputeerde Van Merriënboer een
presentatie gegeven over de nieuwe subregionale vorm van samenwerking en het handelen
volgens de vijf leidende principes.
In de zomer en het najaar van 2016 werken de subregio's elk verder aan een concreet
uitvoeringsprogramma, dat ter besluitvorming wordt ingebracht in het RRO van 1 december 2016.
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