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Raad van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Datum Ons nummer 
6 september 201 7 201 6091 26/1 /R2 

Uw kenmerk 

Inlichtingen 
A.H.M. Boevink 
070-4264582 

Onderwerp 
Steenbergen 
Bp. Binnenhof 

Procedure 
Beroep 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij zend ik u - ter informatie - stukken die betrekking hebben op de bovenvermelde 
procedure. 

Zoals u is meegedeeld, zal de zaak op 20 september 2017 worden behandeld op een 
zitting. 

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. 

Hoogachtend, 
de griffier 
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BEHANDE; 0 CD: 

Datum: 
Uw kenmerk: 
Ons kenmerk: 
Contactpersoon: 

5 september 2017 
201609126/1/R2 d.d. 12 juli 2017 
PO/JM 17.09003 
J.R.M. Marlens 

Aannemersöedr i j f Van Ag tmaa l bv 

Veì l ingweg 1 

4731 c w Oudenbosch 

Postbus ! 

4730 AA Oudenbosch 

Telefoon 

+31 (0)16531 gooo 

Internet 

www . vanagtmaa l . n l 

Onderwerp: Steenbergen, Bp. Binnenhof. Nadere stukken. 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij doe ik u nadere stukken toekomen in de zaak met kenmerk als bovengemeld, met onderwerp 
"Steenbergen, Bestemmingsplan Binnenhof'. 

In het beroep van de heer en mevrouw Van den Bosch - Schoonen wordt onder meer ingegaan op de 
vraag, c.q. wordt stelling genomen dat er geen behoefte zou zijn aan dit type woningen. Daarnaast 
wordt in het beroep ingegaan op de typologie van de woning die niet geschikt zou zijn voor de beoog
de doelgroep. 

Wij hebben, als belanghebbende in deze zaak, de verkopend makelaar van het plan gevraagd om, in 
aanvulling op het verweer van de Gemeente Steenbergen, haar visie te geven op de woningbehoefte 
alsmede op de typologie van de woningen, meer specifiek, of de doelgroep wordt bereikt die beoogd 
was bij de ontwikkeling van het plan. Deze visie treft u bijgaand aan. 

Ervan uitgaand u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend 

Aannemer: 

Bijlage: Visie nieuwbouw Steenbergen, Baas Makelaars, d.d. 5 september 2017 
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c Baas Makelaars 

Aannemingsbedrijf Van Agtmaal BV 
De heer J R. M. Martens 
Postbus 1 
4730 AA OUDENBOSCH 

Halsteren, 5 september 2017 

Betreft: Visie nieuwbouw Steenbergen 

Geachte heer Martens, 

Naar aanleiding van het ingestelde beroep tegen het vaststellen van het bestemmingsplan 
"Binnenhof" gelegen ín de kern van het dorp Kruisland (gemeente Steenbergen) hierbij mijn 
visie op de woningmarkt binnen de gemeente Steenbergen. 

Als lokale makelaar merken wij in de dagelijkse praktijk dat er een toenemende vraag /s aan 
nieuwbouwwoningen in de gemeente Steenbergen Via ons kantoor gaat ter verkoop 
aangeboden worden een kleinschalige ontwikkeling van 12 levenstoop bestendige woningen en 
4 halfvrijstaande woningen in het plan "Buiten de Veste"in Steenbergen. Zonder 
noemenswaardige publiciteit hiervoor, hebben zich reeds 50 kandidaten ingeschreven voor dit 
project. Daarnaast is in hetzelfde plan een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een 
appartementencomplex met 12 tot 19 wooneenheden. Ook voor dit complex is er een 
aanzienlijke lijst met kandidaten. 

De afgelopen jaren is er binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen een aantal 
nieuwbouwprojecten geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, zoals o. a. Het hof van Steenbergen, 
Coeveringepark, Buíten de Veste, St. Ontcommerstraat, De Landereije, De Westdam, De 
Nieuwe Villa, De Olmentuin, De Heerlijckheid, Beltmolen en De Langeweg. Enerzijds heeft dit te 
maken met de betere financierbaarheid van nieuwbouwwoningen. Waar tot een aantal jaren 
terug de financiële instellingen relatief soepel omgingen met het verstrekken van financieringen 
is thans een tegenovergestelde tendens ingezet. Anderzijds heeft de toenemende vraag naar 
woningen in zijn algemeenheid te maken met het aantrekken van de economie, de lage 
rentestand en de steeds maar stijgende huren. De vraag naar nieuwbouwwoningen blijft hier 
uiteraard niet bij achter. 

Uit de ongecorrigeerde gegevens van het uitwisselingssysteem van de NVM blijkt dat er in de 
afgelopen periode van 2 jaar binnen de gemeente Steenbergen (met de kernen Steenbergen, 
Welberg, Dinteloord, De Heen, Nieuw-Vossemeer en Kruisland) circa 635 woningen zijn 
verkocht. In de periode augustus 2013- augustus 2015 zijn dit 469 woningen geweest, hetgeen 
een substantiële toename betekent. Deze aantoonbaar aantrekkende markt heeft 
vanzelfsprekend ook een positieve invloed op de verkoopbaarheid van nieuwbouwprojecten. Op 
17 juni 2017 is er in het gemeentehuis van Steenbergen een woongerelateerde beurs 
georganiseerd. Het accent lag hierbij vooral op nieuwbouw. Deze beurs heeft al een aantal 
keren, weliswaar in diverse vormen, plaatsgevonden, maar is nog nooit zo goed bezocht 
geweest aís de laatste editie. 

NÎOTI . W O M N 



Baas Makelaars 
H A L S T E R E N 

Concreet geprojecteerd op het nieuwbouwplan "het Hof van Kruisland'' kan het bovenstaande 
worden gestaafd aan de hand van de verkoopresultaten. Nog voor er ook maar "een spade de 
grond in is gegaan" zijn er van de 9 geplande woningen reeds 8 verkocht en is de laatste onder 
optie. Met name het aspect levensloopbestendig heeft hier positief aan bijgedragen. Van de 9 
toekomstige bewoners (echtparen of alleenstaande) zijn er 6 ouder dan 55 jaar en is er 1 jonger 
dan 40 jaar doch slecht ter been. Voor ons komt de snelle verkoop niet als een verrassing. Uit 
een in opdracht van de dorpsraad Kruisland uitgevoerd onderzoek was reeds naar voren 
gekomen, dat er in het dorp behoefte is aan huisvestingsvormen waar ouderen zo lang als 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Ik vertrouw er op u een redelijk beekLĻe hebben geschetst van de woningmarkt in de gemeente 
Steenbergen. Q ) 

\ CľSk 

Met 
Baas Makelaars 
F.G. Kamman RMT/RT 
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