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1.

Afstemming en samenwerking

Vanaf 2016 is de subregio West- Brabant West aan de slag met een nadere afstemming en samenwerking op het gebied van Wonen. De uitgangspunten voor de samenwerking is om gebruik te maken
van onze gezamenlijke kracht. We willen elkaar niet belemmeren en we willen van elkaar leren.
Dit heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma welke in 2017 is uitgevoerd en uiteindelijk leidt tot deze
‘visie op wonen en woningbouw’ die is opgesteld door de gezamenlijke gemeenten in de subregio en de
provincie.
Er liggen verschillende documenten ten grondslag aan deze ‘visie op wonen en woningbouw’ waaronder
de gemeentelijke woonvisies, het ‘Woonperspectief West-Brabant 2015’ en de ‘Brabantse Agenda
Wonen’.
In het woonperspectief staan 5 leidende principes centraal:

1.

Denken en handelen als een belegger: strategische toevoeging aan woonportefeuille

2.

Marktspanning om te investeren in bestaande woningvoorraad

3.

Alleen kwalitatief goede plannen mogen door: juiste plek, juiste doelgroep

4.

Koppelen programmering aan geld: slimme koppelen nieuwbouw en transformatie

5.

Groot denken, klein doen: visie combineren met kleine stappen en pragmatisme
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2.

Visie op wonen en woningbouw subregio West

De subregio richt zich op de volgende richtinggevende principes op het gebied van bouwen en wonen in
de subregio West-Brabant West:
A.

Focus bestaande woningvoorraad
1. De regionale woonopgave ligt voornamelijk in de verbetering en verduurzaming van de
kwaliteiten van de bestaande woningvoorraad;
2. Verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad betreft naast energiezuinig of -neutraal
bouwen of verbouwen ook levensloopbestendig (ver)bouwen;

B.

Focus bestaande woonomgeving
3. Vanuit zorgvuldig ruimtegebruik wordt primair ingezet op bestaand stedelijk gebied en de
kansen voor transformatie en herbestemming;
4. Uitgangspunt is geen nieuwe uitleglocaties meer, maar eerst inzetten op bestaand stedelijk
gebied;
5. Nieuwe uitleglocaties worden (sub)regionaal afgewogen;
6. Vanuit duurzame verstedelijking wordt uitbreiding gekoppeld aan de sloop van leegstaand
vastgoed of bijdrage aan transformatie opgaven;
7. Binnen bestaand stedelijk gebied liggen ook opgaven op gebied van energietransitie en
klimaatadaptatie;

C.

Vraaggericht bouwen
8. Nieuwbouw staat zoveel mogelijk in teken van een strategische toevoeging op de bestaande
woonvoorraad;
9. Een toenemende differentiatie van de vraag vraagt om ruimte voor nieuwe, soms ook tijdelijke
en flexibele woonconcepten, zelfbouw en CPO en combinaties van wonen, werken en zorg;
10. Gezamenlijke voorwaarden formuleren t.a.v. nieuwe projecten (verduurzaming,
levensloopbestendigheid, etc.);

D.

Reële woningbehoefte
11. De actuele provinciale behoefteprognose vormt de basis voor de gemeentelijke
woningbouwprogrammering;
12. Gemeentelijke woningbouwprogramma’s gaan uit van een reële woningbehoefte en zetten in
op flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderingen en nieuwe kansen.
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3.

Leegstand en transformatiepotentie

Inventarisatie
Om meer zicht te krijgen op binnenstedelijke mogelijkheden voor woningbouw heeft een inventarisatie
plaatsgevonden naar leegstaand, leegkomend vastgoed en transformatielocaties op binnenstedelijke
locaties. Met een subregionale analyse komen interessante kansen tijdig in beeld die aansluiten bij een
actuele vraag van de woonconsument en kunnen zorgen voor een trendbreuk met het verleden.
Doel
Het doel is duurzaam ruimtegebruik te bewerkstelligen. Enerzijds om kernen kwalitatief te versterken,
leegstand tegen te gaan en waardevolle complexen te behouden. Anderzijds om verstedelijking van het
buitengebied tegen te gaan.
Aanpak
Via een aantal stappen zijn transformatie- en herbestemmingsmogelijkheden in beeld gebracht:
1.

Inventarisatie locaties
Iedere gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van leegstand en potentiële
transformatie-locaties binnen bestaand stedelijk gebied voor woningbouw

2.

Locaties op kaart
De leegstand en potentiële transformatielocaties voor woningbouw is visueel gemaakt met
een viewer.

3.

Potentie voor woningbouw
Per leegstand/transformatielocatie is aangegeven of en in hoeverre deze mogelijk geschikt
zijn voor woningbouw.

4.

Confrontatie met woningbouwplanning
Leegstand/transformatielocaties zijn geconfronteerd met woningbouwprogramma’s,
waardoor de binnenstedelijke potentie voor woningbouw inzichtelijk is gemaakt.

5.

Vervolg
De potentiele leegstand en transformatielocaties worden periodiek geactualiseerd en
meegenomen in de confrontatie met het woningbouwprogramma. Dit vormt mede de basis
voor de afstemming in de subregio over de woningbouwprogramma’s.
Daarnaast vindt er kennisdeling plaats over de aanpak en mogelijkheden van de aanpak van
leegstaande locaties en locaties voor transformatie.
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4.

Analyse woon- en woningbouwopgave

Subregio West
In subregio West als geheel zijn ruim voldoende woningbouwplannen in beeld om voor de woningbehoefte op korte (5 jaar) en middellange termijn (10 jaar) te kunnen bouwen. Daarvoor is ook
voldoende plancapaciteit in vastgestelde of onherroepelijke plannen aanwezig. Bij een enkele gemeente
is sprake van een beperkte flexibiliteit voor nieuwe woningbouwinitiatieven omdat het grootste deel
van de ontwikkelingen is opgenomen in harde plancapaciteit
De woningbouwrealisatie loopt voor de meeste gemeenten als ook de regio als geheel redelijk in de pas
met de woningbehoefteprognose van de provincie. Daarbij wordt sinds dit jaar met een boven en onder
marge gewerkt, wat meer aansluit bij de woningbouwrealisatie.
De subregio West is al volop bezig met de focus te leggen op het bestaand stedelijk gebied. Voor de
komende 10 jaar zit circa 70% van de woningbouwplannen op binnenstedelijke locaties. Aandacht voor
en het benutten van de in beeld gebrachte leegstand en transformatiepotentie kan verder invulling
geven aan een zorgvuldig ruimtegebruik. Juist om kansrijke binnenstedelijke initiatieven te kunnen
faciliteren is het een voordeel als er nog sprake is van flexibiliteit in de programmering.

1)
2)
3)
4)

Woningbehoefte prognose 2017-2027: 6.775 – 8.645 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 710 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 9.130 woningen, waarvan hard 5.480 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 8.080 woningen, waarvan in programmering 5.885
woningen

pagina 6 van 18

Analyse woon- en woningbouwopgave - beeld woningbouw per gemeente
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom kent al langere tijd een forse woningbouwprogrammering met een overprogrammering
in relatie tot de woningbehoefteprognose. Er is dan ook weinig tot geen flexibiliteit ten aanzien van
nieuwe initiatieven. Minder dan 45% van de plannen zitten op binnenstedelijke locaties. Binnen het
bestaand stedelijk gebied zijn er echter wel vol op mogelijkheden voor woningbouw (aanvullend op de
programmering circa 800 woningen). In het kader van leefbaarheid / ruimtelijke kwaliteit wil de
gemeente zich inzetten om voor deze locaties een nieuwe invulling te kunnen krijgen.
Het potentieel te realiseren aantal woningen op transformatie en leegstaande locaties bedraagt circa
2000 woningen. Het betreft voor een klein deel bestaande leegstand en een groot deel potentiële
transformatie-locaties. In de huidige woningbouwprogrammering is de overgrote meerderheid van deze
locaties nog niet meegenomen. Het gaat om een aanvullende opgave.
De grotere uitbreidingslocaties zijn een aantal deelplannen van De Markiezaten (ruim 1.000 woningen)
De locaties Spaensche Scharen (395 woningen) en Waterschans/Havenkanaal (80 woningen) maken
onderdeel uit van het ontwikkelingsplan Schelde Vesting. Het betreft, in tijd, de laatst te realiseren
deelfases van Schelde Vesting. Beide locaties nemen voor de stad een belangrijke positie in als het gaat
om de ambitie om de ligging aan het water te versterken. De directe ligging aan het water biedt de
mogelijkheid om een bijzonder woonmilieu te realiseren (aanvullend op het regionale aanbod).
De locaties Schelde Vesting - Spaensche Scharen en Schelde Vesting – Waterschans/Havenkanaal
worden voorlopig niet in ontwikkeling genomen.

1)
2)
3)
4)

Woningbehoefte prognose 2017-2027: 1.505 - 1.905 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 140 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 2.830 woningen, waarvan hard 2.085 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 2.000 woningen, waarvan in programmering 1.205
woningen
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Analyse woon- en woningbouwopgave - beeld woningbouw per gemeente
Halderberge
Halderberge heeft in het recente verleden haar woningbouwprogrammering kritisch tegen het licht
gehouden, gedeprogrammeerd en flexibele ruimte gecreëerd.
In het kader van de deelname aan de pilot “Bouwen Binnen Strakke Contouren zijn er vanaf 2003 al veel
inbreidingslocaties aangepakt en opgenomen in het woningbouwprogramma. Voor wat betreft de
transformatie locaties is het grootste gedeelte al opgenomen in het woningbouwprogramma en heeft
de gemeente in het huidige woningbouwprogramma een flexibele ruimte opgenomen om deze
transformatie-gebieden te kunnen opvangen. Ruim 60% van de plannen zitten op inbreidingslocaties.
Daarnaast zijn er in de meeste kernen nog aanvullende mogelijkheden op binnenstedelijke locaties
De nieuwe prognose geeft een hogere woningbehoefte waardoor er op dit moment opnieuw gekeken
wordt naar het woningbouwprogramma in samenhang met de lokale behoeftepeilingen die in alle
kernen zijn uitgevoerd. De gemeente Halderberge heeft flexibiliteit in het woningbouwprogramma voor
nieuwe initiatieven.
De belangrijkste opgave ligt in de juiste kwalitatieve invulling van het woningbouwprogramma waarbij
de juiste producten toegevoegd moet worden zodat er toekomstbestendige kernen ontstaan. Dit
vraagstuk moet benaderd worden vanuit de gedachte dat er nog een aantal jaar extra woningen
benodigd zijn om te voldoen aan de vraag maar de vraag aan woningen over een x- aantal jaar ook weer
gaat afnemen. De komende jaren is van groot belang voor de toekomst van de leefbaarheid van de
kernen! De grote uitbreidingslocaties zijn Albano lob C, Oudenbosch (70 woningen), Oud Gastel Noord
(woningen 150 woningen). Deze locaties zijn momenteel in uitvoering.
Op termijn (na 2020) beoogt de gemeente een stedenbouwkundige afronding van de kern
Bosschenhoofd aan de zuidwestzijde nabij de Margrietstraat (30 woningen) aansluitend bij de
structuurvisie Halderberge. Het doel van het plan is om te komen tot de ontwikkeling van de meest
duurzame en energie neutrale buurt in de gemeente Halderberge o.a. door het realiseren van
levensloopbestendige en energie-neutrale woningen en een duurzame inrichting van de openbare
ruimte.

1)
2)
3)
4)

Woningbehoefte prognose 2017-2027: 865 - 1.060 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 70 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 750 woningen, waarvan hard 490 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 590 woningen, waarvan in programmering 470
woningen
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Analyse woon- en woningbouwopgave - beeld woningbouw per gemeente
Moerdijk
Moerdijk richt haar aandacht vooral op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Binnen de
kwalitatieve opgave wordt ingezet op levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid. Bij
nieuwbouw geeft de gemeente voorrang aan woningbouw in transformatie- en herbestemmingsgebieden op inbreidingslocaties en wordt nieuwbouw strategisch ingezet. Het woningbouwprogramma
kent ten opzichte van de actuele prognose nog flexibiliteit voor nieuwe initiatieven. Slechts 35% van de
plannen zitten op inbreiding. Daarnaast zijn er nog aanvullende mogelijkheden binnenstedelijk.
De inventarisatie leegstand en transformatie gaat uit van een potentieel woningbouwprogramma van
circa 250 woningen. Hiervan zijn 150 woningen al op opgenomen in de woningbouwprogrammering. Uit
de inventarisatie zijn kwantitatief 100 woningen nog niet opgenomen in de programmering. Deze nog
niet in de woningbouwprogrammering opgenomen plannen uit de inventarisatie transformatie en
leegstandsopgave meegerekend, kunnen worden ingevuld binnen de plancapaciteit tot 2025.
De autonome woningbehoefte tot 2027 kan worden ingevuld met de in beeld gebrachte inbreidings- en
herstructureringslocaties en de al ingeplande en in uitvoering zijnde uitbreidingslocaties. Naast de
autonome behoefte houdt de gemeente Moerdijk rekening met een extra opgave gekoppeld aan de
economische ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk. Als in deze extra behoefte zich voordoet, zal
aanvullende woningbouwlocaties moeten worden gezocht.
De uitbreidingslocaties zijn Bosselaar-Zuid in Zevenbergen (400 woningen), Vlinderbuurt in Standdaarbuiten (30 woningen), Kloosterblok IV in Willemstad (35 woningen). Deze locaties zijn momenteel in
uitvoering. Naast deze uitbreidingslocaties zijn er nog Fijnaart-West in Fijnaart (120 woningen), en
Oevers Roode Vaart in Zevenbergen (25 woningen) welke nog niet in uitvoering zijn genomen.
Tenslotte wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een majeure inbreidingslocatie aan de noordzijde van
het centrum van Zevenbergen. Door de aanleg van de nieuwe Noordelijke Randweg ontstaat ruimte om
een koppeling te maken tussen Zevenbergen Noord en het centrum van Zevenbergen. Het industriële
erfgoed en de braakliggende terreinen rondom de Roode Vaart hebben alle potentie om ontwikkeld te
worden tot een bruisend nieuw stadsdeel; Zevenbergen Noord.

1)
2)
3)
4)

Woningbehoefte prognose 2017-2027: 995 - 1.225 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 95 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 945 woningen, waarvan hard 655 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 430 woningen, waarvan in programmering 330
woningen
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Analyse woon- en woningbouwopgave - beeld woningbouw per gemeente
Roosendaal
Het beleid van Roosendaal is al jaren om zich primair te richten op het versterken van het bestaand
stedelijk gebied. In haar woningbouwprogrammering staan dan ook vrijwel uitsluitend binnenstedelijk
(her)ontwikkelings-locaties (circa 95%). Vanuit de actuele prognose bestaat er flexibiliteit voor nieuwe
initiatieven aanvullend op de huidige programmering. Binnenstedelijk zijn hiervoor nog ruim
mogelijkheden.
De inbreidings- en herstructureringslocaties die afgelopen tijd zijn geïnventariseerd zijn bijna allemaal al
opgenomen in de gemeentelijke woningbouwprogrammering dan wel als mogelijk toekomstige locatie
opgenomen in de matrix. Of deze locaties ook allemaal voor woningbouw in aanmerking komen, ligt
uiteraard nog niet vast, er wordt vooralsnog wel rekening mee met woningbouw gehouden. De ervaring
leert dat er maandelijks nieuwe initiatieven binnenkomen voor locaties/panden waarbij transformatie
naar woningbouw wordt voorgesteld. Transformatie op deze locaties zijn vaak al voorzien; dit komt door
het constant goed “scannen” van de stad. Momenteel wordt de huidige woningbouwprogrammering
geactualiseerd.
Binnen het project Stadsoevers zullen maximaal 900 woningen worden gerealiseerd. Enkele andere
grotere projecten die voor de komende jaren zijn ingepland, zijn de voorm. LTS (100 woningen), ‘t Zand
(45 woningen), Titus Brandsmastraat (32 woningen), en nog een viertal locaties met een aantal tussen
de 15 en 25 woningen.
De grotere uitbreidingslocaties zijn in de dorpen van Roosendaal te vinden, te weten De Hoogt, Wouw
(40 woningen), Gebrande Hoef, Moerstraten (20 woningen) en Bamere Heerle (35 woningen). Overigens
heeft de Raad van State beslist dat een aangrenzend perceel bij project de Hoogt een woonbestemming
dient te krijgen van circa 30 á 35 woningen.

1)
2)
3)
4)

Woningbehoefte prognose 2017-2027: 1.545 - 2.025 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 175 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 2.465 woningen, waarvan hard 1.270 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 3.100 woningen, waarvan 2.350 woningen in
programmering
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Analyse woon- en woningbouwopgave - beeld woningbouw per gemeente
Rucphen
Rucphen heeft in het verleden niet aan actieve grondpolitiek gedaan, waardoor er veel plannen van
beperkte omvang deel uitmaken van de gemeentelijke woningbouwprogrammering. Veelal zijn dit
particuliere initiatieven op binnenstedelijke locaties. De actuele prognose laat een ruimere
woningbehoefte zien zodat er enige ruimte lijkt voor nieuwe initiatieven. De gemeente kiest ervoor deze
vooral in te zetten om de uitbreidingslocatie Hofstede mogelijk te maken. Circa 60% van de plannen
zitten op inbreidingslocaties. Daarnaast zijn er nog aanvullende mogelijkheden op binnenstedelijke
locaties.
In de gemeentelijke woningbouwprogrammering 2017 is aangegeven dat, zoals ook gesignaleerd in de
Woonvisie 2013 – 2018, sprake is van een overschrijding van het voor de gemeente Rucphen door de
provincie voorziene aantal van circa 350-515 woningen tot en met 2026. Het grootste deel van de
woningbouw is gepland op inbreidingslocaties, maar in een wezenlijk deel van de woningbehoefte kan
niet worden voorzien door de aanwending van de transformatie/leegstandslocaties.
De ervaring leert overigens dat niet alle initiatieven, zoals geïnventariseerd, leiden tot realisatie binnen
de geplande tijd. Wat dat betreft is het geen probleem om over extra plancapaciteit te beschikken. Juist
ook om over de nodige flexibiliteit te beschikken en snel in te kunnen spelen op marktontwikkelingen is
de keuze gemaakt om de capaciteit slechts voor een gedeelte (nu 50%) vast te leggen in onherroepelijke
plannen.
De looptijd van de Rucphens Woonvisie is tot 2018. Wij zijn ons aan het voorbereiden op het starten van
een nieuwe procedure om te komen tot een actuele Woonvisie voor de komende periode. Daarbij zal
ook de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte voor Rucphen geactualiseerd worden.
De grotere uitbreidingslocaties zijn Hofstede Rucphen(180 woningen), De Berg Schijf (20 woningen) en
Lage Zegstraat Zegge(10 woningen). De locatie Zegge Oost (60 woningen) wordt voorlopig nog niet in
ontwikkeling genomen. Momenteel zijn er wel weer gesprekken met de beoogde ontwikkelende partij.

Rucphen
Prognose woningbehoefte 2017-2027
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Woningbehoefte prognose 2017-2027: 350 - 515 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 30 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 700 woningen, waarvan hard 300 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 600 woningen, waarvan 425 woningen in
programmering
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Analyse woon- en woningbouwopgave - beeld woningbouw per gemeente
Steenbergen
Steenbergen zoekt met haar gemeentelijke woningbouwprogrammering aansluiting bij de marktvraag.
Veel van deze locaties zijn binnenstedelijk gelegen. De actuele woningbehoefteprognose laat een
beperkte ruimte zien voor nieuwe initiatieven. Ruim 65% van de plannen zitten op inbreidingslocaties.
Daarnaast zijn er nog aanvullende mogelijkheden op binnenstedelijke locaties.
De provinciale ramingen zijn licht naar beneden bijgesteld. Kijkend naar de harde plancapaciteit en de
geïnventariseerde mogelijke zachte plancapaciteit op herstructurerings- en inbreidingslocaties kan de
conclusie getrokken worden dat, ook als er een aantal van de nu geïnventariseerde locaties afvallen, de
geraamde woningbehoefte op basis van migratiesaldo 0 grotendeels op inbreidings- en
herstructureringslocaties kan worden ingevuld.
Voor de 300 extra woningen in verband met de realisering van het Agro Food-Cluster Nieuw Prinsenland
ligt dit anders. Als in deze behoefte wordt voorzien zal er toch naar nieuwe uitleglocaties dienen te
worden gezocht.
De grotere uitbreidingslocaties zijn Buiten de Veste Steenbergen(200 woningen) en Olmentuin
Steenbergen (30 woningen). De eerste locatie is momenteel in uitvoering.
De uitbreidingslocatie Olmentuin (Buuron/Olmendreef) is een totaalplan van 34 woningen waarvan 4 op
een bedrijfslocatie, aan de rand van de kern gelegen in zoekgebied stedelijke ontwikkeling. De
bedrijfslocatie zelf is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. Extra grond buiten bedrijfslocatie is
wenselijk om de bedrijfslocatie te saneren. Bovendien is er een koppeling met de binnenstedelijke
locatie van de Villa Moors of Villa Bax, gelegen aan de Westdam 1. Deze locatie is minder intensief
bebouwd om zodoende de cultuurhistorische bebouwing die oorspronkelijk niet beschermd was door
middel van de status van gemeentelijk monument te handhaven. Hiertegenover staat dan toevoeging
van een kwalitatief hoogstand plan aan de Olmendreef voor het grootste gedeelte gelegen op een
uitbreidingslocatie.

1)
2)
3)
4)

Woningbehoefte prognose 2017-2027: 400 - 545 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 70 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 700 woningen, waarvan hard 460 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 625 woningen, waarvan 460 woningen in
programmering
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Analyse woon- en woningbouwopgave - beeld woningbouw per gemeente
Woensdrecht
Woensdrecht heeft een beperkt deel van haar woningbehoefte in harde (bestemmings)plannen zitten.
De actuele prognose biedt ruimte voor nieuwe initiatieven. De gemeente kiest zowel voor inbreiding als
uitbreiding. Het grootste deel van de plannen zitten op inbreidingslocaties. Vanuit de subregionale
inventarisatie naar leegstand en transformatiepotentie in 2017 lijken aanvullende mogelijkheden op
binnenstedelijke locaties vooralsnog beperkt. De grotere uitbreidingslocaties zijn Verlengde Duinstraat
Hoogerheide (27 woningen) en Groeve Boudewijn (32 woningen).

De grotere uitbreidingslocaties zijn De Hoef Hoogerheide(25 woningen), Verlengde Duinstraat
Hoogerheide (25 woningen) en Groeve Boudewijn (30 woningen).

1)
2)
3)
4)

Woningbehoefte prognose 2017-2027: 455 - 590 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 65 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 465 woningen, waarvan hard 25 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 410 woningen, waarvan 345 woningen in
programmering
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Analyse woon- en woningbouwopgave - beeld woningbouw per gemeente
Tholen
Tholen heeft een groot deel van haar behoefte al in harde plannen zitten. De actuele prognose laat
enige ruimte zien voor nieuwe initiatieven. De gemeente heeft in het verleden ervoor gekozen zowel op
inbreiding als uitbreiding in te zetten. Veelal hing dit samen met afspraken om mede te investeren in
herstructureringsopgaven. Inmiddels wil de gemeente alleen nog uitbreiding wanneer er echt geen
inbreidingsmogelijkheden beschikbaar zijn. Circa 55% van de plannen zitten op inbreidingslocaties.
Vanuit de subregionale inventarisatie naar leegstand en transformatiepotentie in 2017 lijken
aanvullende mogelijkheden op binnenstedelijke locaties vooralsnog beperkt.
De gemeente Tholen kent een drietal grote ontwikkellocaties: Vestetuin in Tholen, Suzannaland in SintAnnaland en de ontwikkeling van Sint-Maartensdijk West in Sint-Maartensdijk. Allen zijn volop in
uitvoering. Verder is gekozen voor kleinschalige nieuwbouwprojecten bij elke kern. In principe wordt per
kern alleen bijgebouwd wat nodig is voor de autonome aangroei. De grotere uitbreidingslocaties zijn
Molenvliet Tholen (220 woningen, waarvan 100 woningen in fase 1 tot 2027), Geertruidapoler (145
woningen), Patrijzenweg, Oud-Vossemeer (30 woningen) en Luysterrijk, Sint Phillipsland (70 woningen).
De locatie Patrijzenweg (Oud-Vossemeer) is opgepakt omdat al geruime tijd geen ontwikkeling in deze
kern had plaatsgevonden. Hier is echter sprake van een uitbreidingslocatie waardoor de noodzaak
sterker dient te worden aangetoond. Ook voor plan Luysterrijk geldt dat de autonome aangroei hier
leidend is. Vanwege de koppeling met de verplaatsing van sport is hier wel sprake van een
inbreidingslocatie. De uitbreidingslocatie Buitenzorg IV, Tholen wordt voorlopig nog niet in ontwikkeling
genomen.
De plannen in Poortvliet (Deestraat en locatie Bijl) worden nu per toeval vrijwel gelijktijdig ontwikkeld.
Er wordt daarom voor gewaakt dat niet in dezelfde segmenten wordt gebouwd. Locatie Bijl is een
initiatief van derden waar herstructurering gaat plaatsvinden (oud bedrijventerrein naar wonen).
Inmiddels was ook het plan Deestraat door een grote herontwikkeling van de gehele kern opgepakt.
Omdat ook hier al vele jaren geen nieuwbouw in de kern is gepleegd is ook hier vooral sprake van
bouwen voor de eigen natuurlijke aanwas.

1)
2)
3)
4)

Woningbehoefte prognose 2017-2027: 660 - 780 woningen
Woningbouwrealisatie / toevoeging: circa 65 woningen per jaar
Woningprogrammering: totaal 670 woningen, waarvan hard 520 woningen
Binnenstedelijke mogelijkheden: circa 325 woningen, waarvan 300 woningen in
programmering
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5.

Afstemming woningbouwprogrammering subregio West

Afstemming
Twee maal per jaar vindt er afstemming plaats in de stuurgroep Wonen West over de gemeentelijk e
woningbouwprogramma’s. In de stuurgroep is de afspraak gemaakt dat de volgende plannen worden
afgestemd:
1. welke:
alle ruimtelijke plannen met woningbouw (basis is de woning bouwmatrix)
2. locatie:
zowel binnenstedelijk/inbreiding als uitbreidingslocaties
3. grootte plan:
alle plannen van enige omvang voor de gemeente
4. fase:
alle plannen die nieuw zijn of gewijzigd zijn

Afspraken
1. De bestaande harde plancapaciteit (per 1/1/2017) wordt als een gegeven beschouwd en alle
nieuwe en zachte plancapaciteit wordt regionaal afgestemd.
2. Uit oogpunt van duurzame verstedelijking wordt ruim baan geboden aan binnenstedelijke
ontwikkellocaties.
3. De grotere uitbreidingslocaties worden regionaal afgewogen. Deze afweging is afhankelijk van
de confrontatie met de woningbehoefte (prognose), de noodzaak - in relatie tot de
binnenstedelijke ontwikkelmogelijkheden - en de gemeentelijke woningbouwplanning.
4. Het overzicht met plannen met plancapaciteiten op bladzijde 16 en 17 geven de nieuwe
bindende afspraken weer: welke plannen kunnen in ontwikkelingen worden genomen (groen)
en welke plannen (rood) worden (nog) niet in voorbereiding en ontwikkeling genomen.
5. De plannen die (nog) niet in voorbereiding en ontwikkeling worden genomen, kunnen – in kader
van de afstemming van gemeentelijke woningbouwprogramma’s – in een volgende stuurgroep
worden ingebracht met een motivatie, zoals opgenomen bij punt 3.
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Regio West-Brabant, subregio West
Overzicht gemeentelijke woningbouwplannen ter afstemming
zachte plancapaciteiten (middel)grote nieuwbouwlocaties
gemeente

inbreiding procedure totale woningbouw woningbouw woningbouw woningbouw
of

fase

uitbreiding

capaciteit

capaciteit

capaciteit

per 1 januari 2017 2017 t/m 2021 2022 t/m 2026

capaciteit
2027 e.v.

Bergen op Zoom
Stationsgebied - Statie fase 2

I

PLV

56

56

Brandweerkazerne (Westersingel)

I

POC

35

35

Drabbestraat 2

I

PLV

13

13

Lourdesplein 1 (vml. kerk / wijkcentrum)

I

POC

10

10

Van Dedemstraat 11-13 (Algemeen Burger Gasthuis)

I

POC

12

12

Vlaszak (vml. AH-locatie)

I

POC

30

30

Bruijslocatie (Wouwsestraatweg vml. metaalgieterij)

I

POC

27

27

Bernadettestraat 2 (vml. St. Jozefklooster)

I

POC

12

12

Schelde Vesting - Hollandhaven 2de fase

I

POC

8

8

Schelde Vesting - Spaensche Scharen

U

POC

394

Schelde Vesting - Waterschans

U

POC

80

Dorpsstraat 49, Halsteren (vml bibliotheek)

I

POC

15

15

Rode Schouw - De Poelekes (Lidl terrein)

I

POC

12

12

Herontwikkeling vml. V&D

I

POC

40

40

Herontwikkeling St. Catharinaklooster

I

POC

100

100

Sportpark Pagnevaart

I

POC

14

14

St. Anna, Oudenbosch

I

PLV

41

41

Mariabouw, Oudenbosch

I

PLV

14

14

Gonzagahof, Oudenbosch

I

PLV

15

15

Schuitevaartstraat, Oudenbosch

I

PLV

13

13

Herontw. vml. Medisch centrum/Bernardusschool

I

PLV

30

30

De Linde / Joannes, Oud Gastel

I

PLV

30

30

Dorpsstraat 38/40, Oud gastel

I

PLV

10

10

Herontwikkeling Reuzelaarlocatie, Hoeven

I

PLV

25

25

Margrietstraat 70, Bosschenhoofd

U

PLV

26

26

Lindenlommer/ Kompas

I

PLV

15

15

Fijnaart-West

U

POC

100

100

Zevenbergse Poort, Klundert

I

POC

15

Waterfront, Moerdijk

I

POC

15

15

Suikerentrepot, Standdaarbuiten

I

POC

30

30

Kop Roode Vaart Zuid

I

POC

36

Oevers Roode Vaart

U

POC

24

12

Zevenbergen Markt-, Molen- en Doelstraat

I

POC

30

30

Sporenbergstraat vml voetbalv. Zevenbergsche Hoek

I

PLV

25

15

Ln.v.Henegouwen-Ln.v.België onderwijscarroussel

I

POC

100

100

Azaleastraat 1 onderwijscarrousel

I

POC

30

Fatimakerk

I

POC

41

41

van Gilselaan 251 v.m. Abbeyfield

I

POC

40

40

Voorstraat 157 onderwijscarrousel

I

POC

20

Mariadal

I

POC

100

50

Kalsdonk Heilig Hart pastorie

I

POC

20

20

Waterstraat (klooster Charitas)

I

POC

60

30

Kroeven Zilverlinde

I

POC

30

Flaviadonk onderwijscarrousel

I

POC

20

20

Stadsoevers (incl. douanekantoor 44)

I

POC

570

570

t Zand

I

OTW

60

60

Hulsdonksestraat / Bookelaarterrein (visiegebied)

I

POC

40

330

64
80

Halderberge

Moerdijk
15

36
12

Roosendaal
30

20
50
30
30

40

POC = Planologische capaciteit (zacht)
PLV = planvorming (zacht)
OTW = ontwerp (zacht)
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Regio West-Brabant, subregio West
Overzicht gemeentelijke woningbouwplannen ter afstemming
zachte plancapaciteiten (middel)grote nieuwbouwlocaties

Rucphen
Hofstede, Rucphen

U

PLV

195

70

55

De Berg, Schijf

U

PLV

22

15

7

Irenestraat, Sint Willebrord

I

OTW

14

7

Dorpsstraat (Plan Berlaere)

I

PLV

10

10

Dorpsstraat (IJspaleis)

I

PLV

10

10

Hazelaarstraat

I

OTW

12

12

Sint Janstraat (Onder de molen)

I

PLV

30

15

Zegge Oost

U

OTW

62

70

10

5

25

37

Onze Lieve Vrouwestraat 101

I

PLV

10

10

Lage Zegstraat

U

OTW

12

12

Bedrijfslokatie Dinteloord

I

POC

19

Dorus Rijkerstraat Dinteloord

I

POC

30

Westgroeneweg Dinteloord

I

POC

15

15

De Pinas (ged.herziening + 2e fase Oostgroeneweg)

I

POC

65

65

Bedrijfslokatie Kruisland

I

POC

15

Lokatie Bax, Westdam

I

OTW

20

20

Olmentuin

U

PLV

30

30

West-Havendijk

I

POC

32

32

Buitenzorg IV, Tholen

U

POC

0

Molenvliet, Tholen

U

POC

222

Geertruidapoler

U

POC

145

West

I

OTW

120

60

Hofstraat, Oud-Vossemeer

I

OTW

4

4

Patrijzenweg, Oud-Vossemeer

U

PLV

32

20

12

Deestraat, Poortvliet

I

PLV

37

10

15

Plan Bijl, Poortvliet

I

OTW

21

6

15

t Zeepaard, Scherpenisse

U

OTW

6

6

Luysterrijk, Sint Phillipsland

I/U

PLV

70

17

Herstructurering Scheldeweg en Semmelweissstraat

I

PLV

114

Herontwikkeling Marktje Woensdrecht

U

PLV

13

13

Vrijkomende schoollocatie Woensdrecht

I

POC

12

12

Vrijkomende schoollocatie Hoogerheide

I

POC

12

12

Rabobank Hoogerheide

I

POC

10

Verlengde Duinstraat Hoogerheide

U

PLV

27

27

Ossendrechtseweg 61, Hoogerheide

I

POC

30

10

Groeve Boudewijn

U

PLV

32

32

Locatie Hof van Holland, Westerstraat 4a, Huijbergen

I

POC

16

16

Vivoo-terrein, Huijbergen

I

POC

30

30

Herontwikkeling De Brouwerij, Ossendrecht

I

POC

15

Herontwikkeling Noordrand, Ossendrecht

I

POC

40

40

Herontwikkeling Breestraat - Antwerpsestraat, Putte

I

POC

20

20

Herontwikkeling Anjerstraat, Putte

I

POC

20

Steenbergen
19
30

15

Tholen
100

122
145

60

12

53

Woensdrecht
114

10
20

15

20

POC = Planologische capaciteit (zacht)
PLV = planvorming (zacht)
OTW = ontwerp (zacht)
→

Afspraak: Akkoord, regionaal afgestemd.

→

Afspraak: Locatie wordt nog niet ontwikkeling genomen; mogelijk op termijn.
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5.

Uitvoeringsprogramma 2018

In 2018 worden de volgende activiteiten en actiepunten behorende bij de visie op wonen en
woningbouw uitgevoerd:

Proces
1. Vier maal per jaar vindt er een subregionale stuurgroep wonen West plaats;
2. Twee maal per jaar worden de gemeentelijke woningbouwprogramma’s afgestemd in de
stuurgroep;
3. Aangesloten wordt bij de activiteiten van de RWB zoals Platform Wonen en Bouwberaad.

Inhoud
1. In het eerste kwartaal van 2018 wordt een nadere Plan van Aanpak aan de stuurgroep
voorgelegd hoe het thema bestaande woningvoorraad (o.a. duurzaamheid, klimaatadaptatie,
stimulering) in 2018 wordt opgepakt;
2. In 2018 wordt verder uitvoering gegeven aan het thema Inventarisatie leegstand en
transformatiepotentie;
3. In het eerste kwartaal van 2018 wordt een nadere uitwerking aan de stuurgroep voorgelegd
betreffende de communicatie van de stimuleringsregelingen;
4. In het eerste kwartaal van 2018 wordt uitwerking gegeven aan een gezamenlijke communicatie
strategie. Daarbij wordt ook gedacht aan een aantal communicatie activiteiten voor een
gezamenlijke promotie van de woningregio West-Brabant West, b.v. door deelname aan een
woonbeurs.
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