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Onderwerp 
Stand van zaken subregionale samenwerking wonen 

Steenbergen; 28 februari 2017 

Aan de Raad, 

Middels de raadsmededeling van 28 juni 2016, een informatieavond over de ladder voor duurzame 
verstedelijking verzorgd door de verantwoordelijk wethouder en een raadsbijeenkomst georganiseerd 
door de Rwb in december 2015 bent u op de hoogte gebracht van de nieuw ingezette koers in de Regio 
West-brabant waar het betreft het regionale beleid op het gebied van wonen. Er zijn vijf leidende principes 
vastgesteld op basis waarvan de gemeenten handelen en er is besloten dat er op kleinere subregionale 
schaal samengewerkt wordt op het gebied van wonen door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, 
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht (subregio West) in samenwerking 
met de Regio West-brabant (Rwb) en provincie Noord-Brabant. 
De vijf leidende principes als basis voor de samenwerking wonen zijn de volgende: 
1. Denken en handelen als een belegger 
2. Een zekere marktspanning is nodig, alsook 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. 

De concretisering van de vijf leidende principes is door de subregio West (wethouders wonen van de 
betrokken gemeenten) vormgegeven in een uitvoeringsprogramma, dat is opgesplitst in 6 woonthema's, 
namelijk: 
1. Subregionale woningbouwprogrammering (kwalitatief en kwantitatief) 
2. Flexibiliteit in woningbouwcapaciteit 
3. Samenwerking met marktpartijen 
4. Focus op bestaande woonomgeving 
5. Focus op bestaande voorraad 
6. Promoten kwalitatief wonen in subregio 

Het uitvoeringsprogramma wordt door de subregio zelf uitgevoerd. In beginsel is de uitvoering budgettair 
neutraal en wordt niet gedacht aan externe ondersteuning. Daarom zijn er geen financiële middelen 
gereserveerd. Het is echter niet uitgesloten dat gedurende het proces blijkt dat er extra middelen 
noodzakelijk zijn. Mocht dit het geval dan zal dit op de gebruikelijke wijze, middels vaststelling van de 
perspectief nota, begroting of een apart raadsvoorstel plaatsvinden. De ingeslagen subregionale koers 
voldoet aan de vastgestelde gemeentelijke woonvisie. We gaan er vanuit dat ook bij de verdere 
uitwerking zal worden voldaan aan de Woonvisie. Mocht echter lopende het proces blijken dat er 
knelpunten optreden ten aanzien van de door u vastgestelde Woonvisie dan zal ook dit apart aan u 
worden voorgelegd ter besluitvorming. 



Ten aanzien van de verschillende woonthema's is het volgende besloten: 
Woonthema's: 
1. Subregionale woningbouwprogrammering (kwalitatief en kwantitatief) 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een evenwichtige woningvoorraad. Dat betekent dat er voldoende 
goede en betaalbare woningen moeten zijn in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, die aansluiten 
bij de wensen van inwoners en nieuwe bewoners. Als (buur)gemeenten streven wij daarbij naar 
uniformiteit in het woonbeleid in de subregio. Jaarlijks wordt de gemeentelijke woningbouwcapaciteit op 
elkaar afgestemd zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. 

2. Flexibiliteit in woningbouwcapaciteit 
Als subregio willen we ruimte houden voor goede woningbouwplannen die wij nu nog niet kennen, maar 
die zich op korte termijn wel kunnen aandienen. We streven daarom een maximale harde plancapaciteit 
in de gemeentelijke woningbouwplanning en - programmering van 70X van de woningbehoefte na. 
Hiermee houden we onze woningbouwprogrammering flexibel. 
De woningmarkt stopt niet bij de gemeentegrenzen. Als subregionale gemeenten kijken we daarom naar 
de totale subregionale woningbehoefte. Het idee hierachter is dat hoe groter het gebied is hoe 
betrouwbaarder bepaalde conclusies worden getrokken. 

3. Samenwerken met marktpartijen 
Het is een gezamenlijke taak van overheid en marktpartijen om wonen voor iedereen toegankelijk te 
houden. We willen daarom meer samenwerken met de marktpartijen uit de subregio. Nu al stemmen 
gemeenten individueel af met marktpartijen en worden marktpartijen betrokken bij het regionale platform 
wonen en het bouwberaad. 
Daarnaast zijn er verschillende thematische werkgroepen op het gebied van wonen. De samenwerking 
tussen de regio en de marktpartijen heeft geleid tot concrete projecten verspreid over de regio. De 
samenwerking willen we daarom de komende jaren voortzetten en verder uitbouwen. 

4. Focus op bestaande woonomgeving/ 5 Focus op de bestaande woningvoorraad 
De subregio wil zijn aandacht richten op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, maar wil 
daarnaast ook de aandacht hebben voor de directe leefomgeving. Niet alleen de woning zelf, maar ook 
de directe woonomgeving, bepaalt de kwaliteit van het wonen. De kwaliteit van de woonomgeving en de 
die van de woningvoorraad hebben sterke samenhang met elkaar. 

We weten dat de groei van de bevolking in de subregio gaandeweg afvlakt. Een afvlakking van 
bevolkingsgroei kan op de langere termijn betekenen dat er minder woningen nodig zijn en leegstand 
dreigt. Dit is van sterke invloed op de kwaliteit van woon- en leefomgeving. Het is daarom wenselijk om 
de nieuwbouwplannen af te stemmen op de samenstelling van de bestaande woningvoorraad. Om dat 
goed te kunnen doen is inzicht nodig in de toekomstige woningvraag en in de mate waarin de bestaande 
woningvoorraad aansluit bij de vraag: de 'toekomstwaarde' van de bestaande voorraad. 
Bij nieuwbouw geeft de subregio voorrang aan woningbouw in transformatie- en 
herbestemmingsgebieden op inbreidingslocaties en we zetten nieuwbouw strategisch in, met als doel 
toevoeging van waarde aan de omgeving, 

Als het om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad gaat denken wij aan verduurzaming, 
levensloopbestendigheid en langer thuis in eigen huis. We willen het verbeteren van de bestaande 
woonvoorraad stimuleren. 
We streven een samenwerking na die verder gaat dan het uitwisselen van informatie en het op de hoogte 
houden van eikaars beleid en nieuwe ontwikkelingen. Hoe we dit precies vorm geven onderzoeken we en 
we maken alvast de afspraak dat waar we een toegevoegde waarde zien, wij gezamenlijk optrekken. 
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6. Gezamenlijk promoten (kwalitatief) wonen in subregio 
Vanuit de ruimtelijk-economische agenda van de (sub)regio is een aantrekkelijk vestigingsklimaat van 
belang. In dat kader vinden wij het promoten van de kwaliteit van wonen in onze (sub)regio van belang. 
We zien het promoten van wonen in de regio daarbij niet als een afzonderlijk onderwerp, maar als 
onderdeel van een groter geheel. De promotie f marketing sluit bij voorkeur aan bij de promotie van de 
USP's voor de subregio: Brabantse Wal I Zuiderwaterlinie (vestingsteden). I Waterpoort. 
Vanwege de raakvlakken met de Economische Zaken I Toerisme S Recreatie I Maatschappelijke 
Ontwikkeling (leefbaarheid) stemmen we integraal af. 

Planning: 
Niet alles kan tegelijkertijd worden uitgevoerd en een aantal zaken komen jaarlijks terug. Bijgevoegde 
planning zal voor de komende periode worden aangehouden. Een tweetal punten die jaarlijks terugkomen 
en eind 2016 al zijn gerealiseerd betreffen de kwantitatieve afstemming woningbouw voor 2017 (huidige 
woningbehoefteramingen provincie * afspraken AFC Nieuw-Prinsenland voor de gemeente Steenbergen) 
en de inventarisering van het percentage harde plancapaciteit van lũX. (in onze gemeente bedroeg dit 
55

0

7o). 

Voor het eerste komende halfjaar ligt de nadruk op: 
1: Inventarisatie transformatie- en herbestemmingslocaties per gemeente en vervolgens subregionaal 
verder uitwerken (1 Woningbouwprogrammering en 4. Focus op bestaande woonomgeving) 
2: Onderzoek naar financiële arrangementen, zijnde leningsvormen (5. Focus op de bestaande 
woningvoorraad). In de gemeente Moerdijk hebben ze één leningsvorm ontwikkeld voor investeringen 
aan een woning in duurzaamheid en/of, levensloopbestendigheid en/of veiligheid. De integraliteit van 
deze leningsvorm sprak in ieder geval ons zeer aan en gekeken zal worden of dit ook iets kan betekenen 
voor andere gemeenten in de subregio, waaronder de gemeente Steenbergen. 

Hoogachtend, f \ 
burgemeester en wethouders van Steenbergen/ 
de secretaris, de burgemeester, 



'lanning Uitvoeringsprogramma wonen subregio West 
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Woningbouwprogrammering 

1. Afstemming nieuwbouwplannen 

2. Onderzoek naar vraag en aanbod (Plan van Aanpak) 

3. Transformatie en herbestemming (inventarisatie 
potentie) 

4. Zorgvuldig ruimtegebruik (bewustwording ladder 
intern S extern) 

Flexibiliteit 

1. Actualiseren gemeentelijke woningbouwplanning en -
programmering 

2. Subregionale monitoring ontwikkeling (harde) 
plancapaciteiten 

Samenwerking met marktpartijen 

1. Deelnemen aan regionale acties en 
overlegmomenten 
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Focus op bestaande woonomgeving 

1. Onderzoek naar toekomstwaarde bestaande 
woningvoorraad 

2. Transformatie en herbestemming (inventarisatie 
potentie) 

Focus op bestaande woningvoorraad 

1. Bepalen noodzaak gezamenlijke aanpak 

2. Inventariseren per gemeente 

3. Onderzoeken financiële arragementen 

Gezamenlijk promoten van (kwalitatief wonen in West-Brabant) 

1. Inventariseren huidige situatie 
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