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Aan de Raad, 
1. Inleiding 
Om de drie jaar worden er nieuwe bevolkings- en woningbehoeftenprognoses gepubliceerd door de 
provincie. U kunt meer gedetailleerdere informatie vinden op de website van de provincie 
www.brabant.nl/bevolkinqsproqnose In deze nota vindt u een korte toelichting over de belangrijkste 
conclusies uit de prognoses. Tevens wordt er vanwege de nieuwe ontwikkelingen op de woningmarkt een 
tussentijds stand van zaken gegeven over de te ontwikkelen nieuwbouwplannen (gebruikelijk is om deze 
één keer per jaar te geven, u heeft echter aangegeven deze informatie frequenter te willen ontvangen). 

2. Achtergrond 
De bevolkings- en woningbehoefteprognoses worden om de driejaar geactualiseerd. De prognoses 
moeten niet gezien worden als een absolute richtlijn. Zij geven een indicatie wat de te verwachten 
woningbehoefte en bevolkingsontwikkeling is voor de komende jaren. Het geeft een goede leidraad om 
het eigen gemeentelijke en het regionale beleid vorm te geven. Bij nieuwe woningbouwplannen wordt er 
op basis van de verordening Ruimte wel door de provincie aan de prognoses getoetst. Ze worden ook 
gebruikt in het kader van de regionale afstemming in de subregio West. 

3. Overwegingen 
De bevolkings- en woningbehoefteprognoses van de provincie 
De belangrijkste punten uit de prognoses staan hieronder puntsgewijs opgenomen. 
Bevolkingsgroei/krimp 
De verwachting is dat de bevolking tot 2032 nog licht groeit tot 24235 mensen en dat daarna de bevolking 
licht afneemt. In 2038 ligt het bevolkingsaantal naar verwachting dan weer op het niveau van 2019/2020. 
Je kunt hieruit dan ook voorzichtig de conclusie dat een mogelijke lichte krimp op termijn op zich zelf 
gezien geen probleem is. Wat wel van belang is en waar op het toekomstig woonbeleid ook dient te 
anticiperen, is de verdergaande vergrijzing van de bevolking en de verdunning van de huishoudens. Ook 
hier is aandacht aan besteed in de prognoses. 
Huishoudensgroei 
De verwachting is dat het aantal huishoudens stijgt, en daarmee dan ook de vraag naar extra woningen. 
Op het hoogste punt in 2032 is de verwachting dat er 550 extra huishoudens zijn in de gemeente ten 
opzichte van begin 2017. De groei in het aantal huishoudens doet zich in het bijzonder voor bij de één 
persoonshuishoudens. In de periode 2017 tot 2032 neemt het aantal éénpersoonshuishoudens in de 
gemeente naar verwachting toe met 620 huishoudens. De huidige woningvoorraad bestaat vooral uit 
éénsgezinswoningen. Dit houdt in dat de woningvoorraad dus niet matcht met de toekomstige vraag. 
Naast beperkte nieuwbouw zal er daarom de komende jaren ook aandacht dienen te zijn voor 
bijvoorbeeld het opdelen van bestaande eengezinswoningen in kleinere wooneenheden, of eventueel 
sloop van grotere eengezinswoningen die vervangen worden door goedkopere kleinere woningen voor 
alleenstaanden. Op dit moment zien we binnen de gemeente al dat grotere duurdere vrijstaande 



woningen veel langer te koop staan dan de goedkopere woningen binnen de gemeente. De verwachting 
is dat dit naar de toekomst toe alleen maar zal toenemen en mogelijk zelfs leidt tot structurele leegstand 
in de duurdere woningvoorraad. Oplossingen zoals sloop en opsplitsing van woningen kunnen een 
bijdrage leveren aan dit te verwachten leegstandsprobleem bij grotere woningen. De gemeente kan dit 
niet alleen regelen, particulieren, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en andere partijen moeten hierbij 
worden betrokken. 
Vergrijzing 
De bevolking zal in de gemeente steeds ouder worden. Voor de beeldvorming wordt hiervoor een 
vergelijking gemaakt tussen 2017 en 2032. In 2017 bedraagt het aantal mensen binnen de gemeente dat 
ouder is dan 70 jaar 3380 mensen. Dit is 14,ľy 0 van de totale bevolking. In 2032 bedraagt volgens de 
verwachting het aantal mensen ouder dan 70, 4980 personen. Dit is dan 20,5

o

Zo van de totale bevolking. 
Het is duidelijk dat dit een grote impact heeft op alles en dus ook natuurlijk op het wonen. In het bijzonder 
het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad zal een belangrijke rol dienen te selen 
om woningen geschikt te maken voor ouderen. 
Wonen en zorg 
Hoewel het nu lijkt alsof er door het streven naar langer zelfstandig wonen, dat is vastgelegd in het rijks -
en gemeentelijk beleid, minder behoefte is aan intramuraal wonen in verzorgings- en verpleegtehuizen, 
zal vanwege de grote groei van het aantal oudere mensen in de toekomst sprake zijn van een toename 
van het intramurale wonen (wonen in een verpleegtehuis of verzorgingstehuis). Het is dan ook van belang 
dat aan deze vraag tegemoet kan worden gekomen. Het is dus zaak dat zorginstellingen hun bestaande 
gebouwen/instellingen zoveel mogelijk in eigen bezit houden en niet verkopen. Zodat over een aantal 
jaren relatief eenvoudig geheel of gedeeltelijk kan worden voldaan aan de dan toenemende vraag naar 
intramuraal wonen. Hierover zal met de grootste zorginstelling, Tante Louise-Vivensis nog verder worden 
gesproken. 
Woningbehoefte 
De woningbehoefte is niet alleen afhankelijk van de demografische ontwikkeling, dat vrij betrouwbaar te 
voorspellen is, maar ook van de economische ontwikkeling. Bij een hogere economische ontwikkeling zal 
er meer nieuwbouw plaatsvinden dan in een situatie van een lagere economische groei. Er is daarom 
door de provincie in de prognoses een laag groeiscenario en een hoger groeiscenario aangegeven. Voor 
de gemeente Steenbergen houdt het lage groeiscenario in een extra woningbehoefte voor de komende 
10 jaar van 400 woningen en in het hogere groeiscenario van 545 woningen. Hierbij is wel uitgegaan van 
het uitgangspunt van migratiesaldo 0. Los hiervan hebben wij als gemeente nog een aanvullende 
afspraak in verband met de extra verwachte woningbehoefte vanwege de aanwezigheid van het 
bovenregionale bedrijventerrein Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland, inhoudende dat we 300 woningen 
extra "mogen" bouwen, bovenop de migratiesaldo 0 benadering. 
De afgelopen jaren is de woningbouw binnen de gemeente achter gebleven ten opzichte van de 
provinciale prognose. Het aantal inwoners is echter gestegen. De verklaring hiervoor is enerzijds de 
toename van het aantal arbeidsmigranten en anderzijds het feit dat jongeren minder snel zelfstandig zijn 
gaan wonen en hun koopvraag hebben uitgesteld. De huidige tendensen op de woningmarkt lijken er op 
te wijzen dat we de komende jaren meer zullen bouwen dan de provinciale prognoses. Er is dus 
gedeeltelijk sprake van een inhaalvraag. Dit wil zeggen dat de verwachting is, dat ondanks een 
behoorlijke nieuwbouwproductie, de groei van de bevolking beperkt zal zijn. De prognoses zijn lager dan 
3 jaar geleden. Dit vormt echter geen belemmering voor de gemeentelijke nieuwbouwontwikkeling, zeker 
gelet op de afspraak om 300 extra woningen te mogen bouwen in het kader van de realisering van het 
Agro Foodcluster. In de nieuwbouw zal wel meer aandacht moeten zijn voor de bouw van kleinere 
betaalbare huur- en koopwoningen voor één of twee persoonshuishoudens. 
Subregionale samenwerking wonen 
Sinds begin 2016 werkt de gemeente Steenbergen op het gebied van wonen samen op subregionaal 
niveau met de gemeente Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Bergen op Zoom. Roosendaal, Woensdrecht 
en Tholen. Deze samenwerking is intensiever, effectiever en meeromvattend dan het daarvoor grotere 
samenwerkingsverband op het gebied van wonen binnen de Rwb de 18 + 1 gemeenten. Naar de 
toekomst toe zal de rol van de subregio alleen maar groter worden. De provincie geeft in zijn 
begeleidende brief ook het belang weer van deze regionale samenwerking. 
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Ontwikkelingen woningbouwlocaties 
Vanwege de toenemende vraag naar woningen en de vele projecten die nu ook daadwerkelijk ontwikkeld 
worden, krijgt u hierbij inzicht in van de laatste ontwikkelingen van de nieuwbouwprojecten in de 
gemeente. De plannen waar geen nieuwe ontwikkelingen zijn te melden ten opzichte van de 
raadsmededeling over de voortgang van de woningbouwplannen in februari, corsanummer BM1700670 
zijn niet opgenomen. 

COUVERINGEPARK STEENBERGEN 
In oktober 2017 wordt gestart met de bouw van 7 woningen aan de Molenweg in Couveringepark. 
Tijdens de woonbeurs is de volgende fase van 10 woningen en twee vrije bouwkavels aangekondigd. De 
start van de bouw van deze woningen is afhankelijk van de snelheid waarmee de woningen worden 
verkocht. Het totale plan omvat 96 woningen, waarvan er nu 32 zijn gebouwd, 7 binnenkort worden 
gebouwd en 12 in de markt zijn weggezet. Het plan wordt dus langzamerhand gefaseerd ontwikkeld. 

BUITEN DE VESTE STEENBERGEN 
In het plan Buiten de Veste zijn tot nu toe 24 appartementen en 28 rijwoningen gebouwd. Er is in juni 
2017 gestart met de bouw van 10 twee onder één kapwoningen. Een wijziging van het bestemmingsplan 
voor het volgende gedeelte is in voorbereiding. De planning is om dit gewijzigde bestemmingsplan in 
januari 2018 vast te stellen. Met betrekking tot de stedenbouwkundige invulling van dit gewijzigde plan 
heeft al een inloopavond plaatsgevonden. De reacties op het plan waren overwegend positief. In de 
verkoop staat nog een vrijstaande woning (zelfbouw). Op de woonbeurs is het plan gepresenteerd voor 
de bouw van een stadsboerderij met 16 appartementen en 10 levensloopbestendige grondgebonden 
woningen. Met woningcorporatie Stadlander zijn afspraken gemaakt voor het realiseren van 20 goedkope 
huurappartementen voor één en twee persoonshuishoudens. De twee genoemde plannen maken 
onderdelen uit van de herziening van het bestemmingsplan Buiten de Veste. Net als bij Couveringepark 
wordt hier ook gekozen voor een gefaseerde ontwikkeling. 

WESTDAM V VILLA MOORS STEENBERGEN 
5 appartementen zijn in 2015 al opgeleverd. Momenteel zijn er 18 appartementen in aanbouw die naar 
verwachting dit jaar nog zullen worden opgeleverd. 

NIEUW EECKLENBURG (LOCATIE VOORMALIGE YACINTHASCHOOL) STEENBERGEN 
Betreft 17 levensloopbestendige sociale huurwoningen. De eerste bewoners wonen intussen al in de 
woningen. 

ZUIDWAL 2, STEENBERGEN 
Woon-zorgcomplex met 18 zelfstandige appartementen en 16 intramurale wooneenheden is momenteel 
in aanbouw. De oplevering van dit project wordt ook nog dit jaar verwacht. 

DOORNEDIJKJE STEENBERGEN 
Betreft vastgesteld plan voor de bouw van maximaal 4 vrijstaande woningen. 2 woningen zijn in aanbouw 
genomen. 

DE LANDERIJE, WELBERG 
In het totale plan zijn 35 woningen opgenomen. 30 ervan zijn opgeleverd, waarvan 3 in dit jaar, 4 
woningen zijn in aanbouwgenomen en één woning is wel verkocht maar nog niet in aanbouw genomen. 

RUIMTE VOOR RUIMTE HOOGSTRAAT, WELBERG 
Betreft 4 woningen waarvan er 3 al zijn opgeleverd en één nog in aanbouw is. Oplevering van deze 
laatste woning wordt in 2017 verwacht. 
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CENTRUMPLAN WELBERG 
Momenteel wordt gekeken naar een invulling van het voormalige sportveld in Welberg. De procedure voor 
het bestemmingsplan wordt dit jaar nog opgestart. De planning is om de hoofdopzet, zowel qua inrichting 
van de openbare ruimte als qua planologische opzet aan de gemeenteraad ter accordering voor te leggen 
in de raadsvergadering van september. Het aantal woningen is variabel naar tussen de 22 en 35 

VOORMALIG SPORTPARK OOSTGROENEWEG, DINTELOORD 
28 rijwoningen plan Spiegelvloot worden naar verwachting nog voor de bouwvakvakantie 
opgeleverd. 
4 twee onder één kapwoningen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2017 
opgeleverd 
3 vrije kavels aan de Oostgroeneweg zijn verkocht. 
Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan De Pinas ter inzage. In het aangepaste 
bestemmingsplan wordt o.a. uitgegaan van minder vrijstaande woningen en meer goedkope 
woningbouw. Het bestemmingsplan zal door de gemeenteraad worden vastgesteld in september 
Vooruitlopend op de vaststelling van het aangepaste bestemmingsplan zijn er twee 
optieovereenkomsten ondertekend, één voor de bouw van 10 twee onder één kapwoningen en 
één voor de bouw van in totaal 26 woningen (7 levensloopbestendige woningen, 14 luxe 
rijwoningen en 5 sociale huurwoningen). Over de sociale huurwoningen vindt nog overleg plaats 
met woningstichting Woonkwartier is dus nog niet zeker) 
In het in nieuwe bestemmingsplan is naast bovengenoemde plannen nog een extra ruimte 
aanwezig voor de bouw van rond de 28 woningen. Deze ruimte is nog niet ingevuld. 

BELTMOLEN NIEUW-VOSSEMEER 
Het plan Beltmolen met een totale capaciteit van 52 woningen, waarvan er 12 zijn opgeleverd is verkocht 
door Woningstichting Thuisvester aan een commerciële ontwikkelaar. Het bestemmingsplan verandert 
niet. De verwachting is dat uitgaande van een goede verkoop in 2018 kan worden gestart met de bouw 
van de eerste woningen. Op de locatie van de tijdelijke huisvesting van het verpleegtehuis Lindenburgh, 
zal pas gebouwd worden nadat de tijdelijke bebouwing is verwijderd. Ook in dit plan zal er dus sprake zijn 
van een gefaseerde uitvoering. 

HOF VAN KRUISLAND, KRUISLAND 
Betreft de bouw van 9 levensloopbestendige woningen. Eind 2016 is het plan vastgesteld. Er is beroep 
door omwonenden ingesteld bij de Raad van State. De zittingsdatum is nog niet bekend. 

LANGEWEG 4k KRUISLAND 
4 woningen zijn in aanbouw. De verwachtino+edat 3 van de 4 woningen nog in 2017 worden opgeleverd. 
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