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Geachte raadsleden, 

Namens de heer en mevrouw Kempen, wonende aan de Olmendreef 10 te Steenbergen, wordt 
hierbij een zienswijze ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan De Olmentuin. 

Met dit bestemmingsplan wordt de Buuron Groep BV, anders gezegd de gebroeders Buuron, de 
mogelijkheid gegeven om op hun agrarische grond in het buitengebied, mét landschapswaarden, 
maar liefst 34 koopwoningen te mogen (laten) bouwen. 

In bestemmingsplan wordt als reden en oorzaak hiervan aangegeven dat het taxibedrijf van 
Buuron Groep BV, dat formeel nog is gevestigd aan de Olmendreef 8, zich elders zou willen 
vestigen. Dit laatste is op zich heel goed mogelijk: op de vrijkomende locatie van het taxi

bedrijf, waar thans nog een oude romneyloods staat, zal in dat geval kunnen worden omgezet 
naar een woonbestemming met bijvoorbeeld 2 nieuwe woonpercelen. 
Dit taxibedrijf is feitelijk inmiddels zeer afgeslankt en alleen nog in beperkte omvang aanwezig. 

Amsterdam 

Voor zover in het bestemmingsplan als redengevende motivering echter in één adem wordt ge

noemd dat daarmee ook een groot stuk landschappelijke agrarische grond in het buitengebied ten 
behoeve van de gebroeders Buuron meegenomen mag worden en omgezet mag worden voor 34 
woonlocaties met koopwoningen, is het bestemmingsplan niet althans bijzonder ondeugdelijk 
gemotiveerd. f***/ 
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Terzake worden de navolgende relevante bezwaren naar voren gebracht. 

Onevenredige bevoordelingI bevoordeling om niet voor Buuron groep BV 
In 2011 en in navolging hiervan in 2013 heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met 
Buuron Groep BV, waarin om onnavolgbare reden en om niet aan Buurongroep Groep BV aller
lei gunsten worden toegekend (Prod.1 en 2). 

De gemeente kent op het terrein van villa Moors omvangrijke nieuwe gebruiks- en bouwmoge
lijkheden toe. Daar staat enkel tegenover dat Buuron Groep BV, eigenaar van het terrein, de ou
de villa moet opknappen aan de buitenzijden. 
Dit is op zich reeds een zeer gunstige deal voor Buuron groep BV, waarvan inmiddels ten volle 
gebruik is gemaakt. Er zal een groot, modern pand tegen de villa worden aangebouwd, bruikbaar 
onder meer voor kantoor, detailhandel en maximaal 23 woningen. Dit is gedeeltelijk al gereali
seerd. 
Volgens de schriftelijke afspraken zouden er overigens maar maximaal 18 appartementen mogen 
worden gebouwd. 

Men zou kunnen menen dat Buuron Groep BV ten aanzien van deze villa deze nieuwe gebruik
en omzetmogelijkheden zonder meer toekomt, omdat de villa nu ook als monument werd aan
gewezen, maar in Nederland werden en worden ontelbare oude panden als monument aangewe
zen, zonder dat ook maar énige vergoeding tegenover stond en staat. 

Enfin, daargelaten deze deal betreffende villa Moors, wordt vervolgens aan Buuron Groep BV 
bij voorbaat de gunst toegewezen dat men een landhuis aan de Oosthavendijk mag bouwen. 
En tenslotte wordt de zeer ruime en gulle gift gedaan met de toezegging dat de gebroeders 
Buuron hun agrarische landschappelijke grond mogen omzetten voor de bouw en verkoop van 34 
woonpercelen uit de duurdere en duurste sector, namelijk 2-onder-l kap en vrijstaande wonin
gen. 
In de overeenkomst wordt de gulle gift 'gekoppeld' aan de bedrijfsverplaatsing van het taxibe
drijf ter plaatse, maar dat staat feitelijk geheel los van elkaar. Het staat Buuron groep BV immers 
vri j , zoals ieder ander bedrijf, om het taxibedrijf te verplaatsen. De vrijgekomen bedrijfsgrond 
kan dan zonder meer omgezet worden voor woningbouw, wat ook reeds nodige opbrengsten 
geeft. 

Aldus zal de huidige voorgenomen omzetting van dit landschappelijk buitengebied voor 34 
koopwoningen voor de Buuron Groep BV weliswaar een enorme financiële winst met zich mee
brengen, maar een beleidsmatige of planologisch grondslag voor deze nieuwe buurt in het bui
tengebied ontbreekt geheel. Aanleiding en doel van deze 34 koopwoningen voor Buuron Groep 
BV ligt dus enkel in de 'twijfelachtige' deal die in 2011 is gesloten tussen de BV en de gemeen
te. 

Voorgenomen ontwikkeling in strijd met Ladder voor duurzame verstedelijking 
Het voorgeschreven beleid van de zogenoemde Ladder van duurzame verstedelijking heeft in 
hoofdzaak te maken met het tegengaan/voorkomen van ongewenste leegstand en zuinig ruimte
gebruik, aldus evident een instrument voor zinvol bouwen. 

o 
o 
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Ten aanzien van de belangwekkende vraag in dit ladderbeleid, namelijk of er sprake is van een 
behoefte aan deze nieuwe ontwikkeling, geeft dit bestemmingsplan niet alleen een magere, maar 
ook een vertekende voorstelling van cijfers. 
Er wordt enkel verwezen naar de Regionale Agenda Wonen deel A van 1 december 2016, waarin 
door de gemeente Steenbergen een woningvoorraad van 10.119 is opgenomen en daaraan ge
koppelde de opgave tot 2026 voor de bouw van 830 nieuwe woningen. 
Daarnaast, zo stelt de gemeente, mogen nog 300 woningen extra worden gebouwd, in het kader 
van Agro Food Cluster West-Brabant. 
De gemeente stelt dat er sprake is van harde plancapaciteit 456 woningen, zodat er dus nog een 
behoefte zou zijn van 674 nieuwe woningen. 
Voorts wordt er verwezen naar de bevolkings- en behoefteprognose Noord-Brabant, zodat er een 
behoefte zou zijn van minimaal 309 en maximaal 439 nieuwe woningen. 

Daarmee komt de gemeente tot de conclusie dat er dus evident behoefte zou zijn aan deze 34 ex
tra nieuwe koopwoningen. Zulks ten onrechte! 

Volgens het gemeentelijk beleid neergelegd in de Woonvisie 2015 zouden er tot 2020 een aantal 
van 795 extra woningen nodig zijn en is er al sprake van een harde plancapaciteit van 614 
(Prod.3). Bovendien gaat men dan niet uit van 300 extra woningen voor arbeidsmigranten, maar 
200, gelet op de aard en wijze waarop de Food Cluster zich ontwikkelt. 
Gelet op de zachte plancapaciteit is er tot 2020 zelfs al een overschot van 260 nieuwe woningen! 

Gelet op dit geplande overschot is de realisering van 34 nieuwe koopwoningen in het buitenge
bied zeker niet noodzakelijk of is er behoefte aan deze woningen. 

Bovendien blijkt uit de Woonvisie 2015 dat er op dat moment sprake is van een woningleegstand 
binnen de gemeente van 428 woningen. Deze leegstand wordt door de gemeente niet opgeteld en 
meegenomen bij de vaststelling van de totale woningvoorraad. 
Dus bij de berekening van het aantal geplande en noodzakelijke woningen worden wel geplande, 
fictieve maar tot nu toe nog steeds niet gebouwde woningen meegenomen, maar bestaande wo
ningen die bewoond kunnen worden niet meegeteld in de woningvoorraad? 
Dit staat haaks op het doel en de opzet van toepassing van de Ladder van duurzame verstedelij
king: het voorkomen en tegengaan van leegstand. 

Bij de berekening van de bestaande woningvoorraad is dus onterecht uitgegaan van een veel te 
laag aantal en dit is aldus op onjuiste wijze ook in de Regionale Agenda opgenomen. 
De leegstand in de gemeente Steenbergen is zelfs per 1 januari 2017 gestegen tot 464 woningen 
(Prod.4). Dit zijn prima te bewonen woningen en dienen dus zonder meer meegerekend te wor
den bij de woningvoorraad. 
De werkelijke, bestaande woningvoorraad ligt dus enerzijds veel hoger en kan samen met de 
harde plancapaciteit van 614 ruimschoots voorzien in de woningbehoefte tot 2025 (totaal 1078 
woningen). 
Of anders gezegd, de leegstaande woningen, waarvan het merendeel betreft vrijstaande wonin
gen en 2-onder-l-kap, vertegenwoordigen op zichzelf óók een harde plancapaciteit, aangezien zij 
wel beschikken over een onherroepelijke planologische woonbestemming. 

Daarbij dient voorts in aanmerking te worden genomen dat op voet van de regionale afspraken 
(Regionale Agenda Wonen deel A 1 december 2016) duidelijk is afgesproken dat men moet blij-

I 
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ven uitgaan van een flexibele plannen. Zo is duidelijk dat in de gemeente Steenbergen sprake zal 
zijn van een krimpende bevolking vanaf 2025 en na 2030 een krimping van huishoudens en dus 
een afname van de benodigde aantallen woningen. 
Het provinciale overzicht van de ontwikkeling van de bevolking van Steenbergen laat zelfs zien 
hoe mager de groei de komende jaren nog zal zijn, niet meer dan enkele 1 O-tallen, daarna afname 
van de bevolking (Prod.5). 

In de Regionale Agenda Wonen staat voorts duidelijk dat er nooit meer dan 70oá van de beno
digde woninggroei in harde plancapaciteit moet worden vastgelegd. 
Zelfs indien wordt uitgegaan van het onjuiste aantal benodigde woningen van 674, dan ligt met 
een harde plancapaciteit van 614 al véél meer dan 70oZo van de woningen in plancapaciteit vast. 
Als ruim 400 leegstaande woningen worden meegenomen, dan ligt het aantal benodigde wonin
gen beduidend lager en is er dus een zwaar overschot aan harde plancapaciteit. 

Ook indien wordt uitgegaan van de cijfers die de gemeente in de Regionale Agenda Wonen heeft 
opgegeven: te weten nog 830 nieuwe woningen 'nodig' en maar 456 woningen aan harde plan
capaciteit aanwezig. Ook hier geldt dat in de berekening álle woningen en dus ook de leegstaan
de woningen hadden moeten worden meegenomen en maakt het verschil van ruim 400 woningen 
extra enerzijds dat 400 woningen minder nodig zijn dan wel 400 woningen aan extra plancapaci
teit aanwezig is! 

Voorts wordt door de gemeente steevast een hoeveelheid extra woningen voor arbeidsmigranten 
meegenomen, dit als gevolg van de ontwikkeling van Agro Food Cluster. Maar duidelijk mag 
zijn, zoals de gemeente zelf al stelt in haar Woonvisie, dat de meeste arbeidsmigranten die in 
Steenbergen werken, daar niet wonen. Bovendien is dit project al jaren in ontwikkeling en betreft 
het vooral glas- en tuinbouw en windmolens. Het is inmiddels niet meer reëel hiervoor steeds 
weer een grote toename aan arbeidsmigranten en dus maar liefst 200 extra woningen (en niet 
300!) te rekenen. 
Daar komt tenslotte bij dat het hier om tijdelijke arbeidskrachten gaat afkomstig uit het buiten
land die in de laagste loongroepen zitten. Deze arbeidsmigranten genereren dus ook geen enkele 
behoefte aan dure vrijstaande of 2-onder-l-kap-koopwoningen. 
Er is behoefte in Steenbergen aan (goedkope) huurwoningen, ook voor arbeidsmigranten! 

De opgegeven cijfers van de gemeente Steenbergen en de wijze van berekening zijn hoe dan ook 
aanwijsbaar niet deugdelijk. 

Verder wordt de bestaande harde plancapaciteit, zoals het bestemmingsplan Buiten De Veste, dat 
inmiddels al van 2006 voorziet en kan beantwoorden in de vraag naar het duurdere segment wo
ningen in het buitengebied niet of nauwelijks gebruikt: er is feitelijk géén vraag naar! 
Zo is dit bestemmingsplan Buiten de Veste dan ook al in 2016 herzien, omdat er veel minder 
vraag bleek te zijn naar dit duurdere segment woningen en is het mogelijk gemaakt om ook rij
tjeswoningen aldaar te kunnen bouwen. 

Recentelijk is zelfs een weer een ontwerp-bestemmingsplan Buiten De Veste 2018 ter inzage ge
gaan, om opnieuw andere, flexibelere bouwmogelijkheden toe te staan, óók voor huurwoningen. 
Men laat oude uitgangspunt: het vastgoed-bepaalt het aanbod, eindelijk los en gaat uit van de 
vraagmarkt!!! 
Ook hieruit blijkt dat, voor zover de werkelijke vraag naar nieuwbouwwoningen in de gemeente 
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Steenbergen nu reeds jaren niet strookt met de opgegeven cijfers, waarvan men zo graag wil 
blijven uitgaan. De cijfers zijn zoals aangetoond onjuist, maar sluiten dus ook niet aan op de rea
liteit. 
Zowel uit de werkelijk bestaande woningvoorraad en de bestaande harde plancapaciteit (die men 
maar niet kwijtraakt), alsmede de realiteit op de woningmarkt, blijkt dat er in de gemeente 
Steenbergen geen vraag is naar een verdere groei in dit segment duurdere koopwoningen. 
En dat zal de komende 10 jaar ook niet of nauwelijks meer veranderen. 
Dit blijkt eveneens uit de raadsmededelingen van zowel 2016 als 2017 (zie prod.4 en Prod.6). 
Hierin is de loop der bevolking en de woningbouwontwikkeling weergegeven. 

Er is noch kwa beleid, noch kwa woningbouwontwikkeling en noch met de juiste cijfers behoefte 
aan deze extra 34 koopwoningen. 
Er kan daarmee niet aan de eis van aangetoonde behoefte van de Ladder voor duurzame verste
delijking worden voldaan. 

Het is overigens zonder meer mogelijk om binnen het bestaande stedelijk gebied deze 34 koop
woning realiseren. Er is nog heel veel ruimte binnen het ruime planologisch woongebied van 
Binnen De Veste en het Coeveringe park, daar raakt men de grond al jaren niet kwijt. 
Ook in het zuiden aan de Franseweg ligt nog een open kavel die nog helemaal voor woning
bouw kan worden ingericht. 
Daarnaast zijn er nog geen plannen voor de leegstaande Fabriek van Bezooijen. 

En let wel: voor zover deze 34 koopwoningen overigens als duurzame woningen ook afzonder
lijk zonder meer kunnen worden gebouwd, zijn verder binnen de gemeentelijke kernen nog vol
doende losse plekken voor de bouw van een duurzame koopwoning. 

Tenslotte klopt op zich het uitgangspunt van de gemeente dat in bijzondere omstandigheden niet 
eerst alle inbreidingslocaties binnen het stedelijk gebied te hoeven zijn benut en bebouwd, voor
dat aanspraak gemaakt kan worden op een buitenstede lijk gebied. Maar deze bijzondere omstan
digheden doen zich hier helemaal niet voor. 
Als de behoefte aan nieuwe woningen beduidend groter zou zijn dan binnenstedelijk mogelijk is, 
dan kan men vooruitlopend hierop ter leniging van de woningbehoefte ook alvast buitenstedelij k 
bouwen. Maar daarvan is in casu bepaald geen sprake. 
Sterker nog: de leegstand van bestaande vrijstaande woningen en 2-onder-l-kapwoningen is de 
laatste jaren alleen maar toegenomen, en er is binnenstedelijk nog heel veel ruimte voor nieuw
bouw, dus er is geen sprake van een nijpende behoefte die thans gelenigd zou moeten worden . 
In tegendeel! 

Uit de voorgaande analyse blijkt dat met dit nieuwbouwproject niet voldaan wordt aan de artike
len 4.3 en 3.1 van de Verordening Ruimte. 

Project 'Olmentuin' omvat geen tuin, enkel losse koopwoningen 
In het bestemmingsplan wordt ten zeerste en herhaaldelijk de ambitie benadrukt dat het hier een 
zeer unieke en bijzondere planontwikkeling zou betreffen. 
Echter planologisch zijn de gewone bouw- en gebruiksregels voorgeschreven voor vrijstaande 
woningen en 2-onder-l-kapwoningen. 
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Het zijn volkomen zelfstandige bouwkavels. Ieder woning heeft een gewone privétuin mét erf-
scheidingen, met parkeerplaatsen. En aan de binnenzijde van de woonkavels ligt de ontslui-
tingsweg en parkeerplaatsen. Binnen deze ontsluitingsweg is nog wat ruimte voor groen, ook niet 
ongebruikelijk. 
Eigenlijk is deze buitenstedelijke uitbreiding werkelijk niet anders dan bijvoorbeeld een verge
lijkbare uitbreiding in Rucphen, met dit verschil dat hier de ontsluitingswegen terecht gewoon de 
grijze planologisch verkeersbestemming hebben gekregen (Prod.7) 

Er wordt in de bouwregels voor een 'Olmentuin' enkel voorgeschreven dat 90Vo van de wonin
gen dient te beschikken over een kap die geschikt is voor het plaatsen van voorzieningen ten be
hoeve van het opwekken van energie. Er staat dus niet voorgeschreven dat deze energievoorzie
ningen moeten worden geplaatst. 

Voorts wordt voor de groenstrook binnen de ontsluitingsweg de mogelijkheid geboden dat hier 
een ontmoetingsruimte c.q. kas kan worden geplaatst, tot een maximum van 300 m 2. 
Allereerst moet worden opgemerkt dat er helemaal geen ruimte is voor een kas van 300 m 2 . 
De overgebleven groenstrook is maar van beperkte omvang en zal bovendien ook verplicht een 
waterretentie moeten bevatten. Indien kinderen met jonge gezinnen zich hier gaan vestigen, mag 
aangenomen dat deze waterretentie wel veilig wordt afgeschermd en ontoegankelijk zal zijn voor 
kleine kinderen. 

Ook is het vrij gebruikelijk dat op dit overgebleven stukje groen binnen de ontsluitingsweg ook 
nog wat speeltoestellen kunnen worden geplaatst. 

Maar de hele ambitie van een gemeenschappelijke eigendom van alle grond buiten de woonka
vels in handen van de kopers, is op geen enkele wijze afdwingbaar. 
Nog daargelaten dat de ruime omschrijving van een gemeenschappelijk tuin met 
kas/ontmoetingsruimte en eetbaar park, een speeltuin en een zwemvijver kwa ruimtebestek niet 
eens realiseerbaar is en in die zin reeds illusoir. 
Maar ook zijn de kopers van dergelijk dure koopwoningen niet het slag mensen dat algemeen 
buiten zijn woonkavel nog in een soort commune-achtige samenleving wil investeren en deel
nemen. 

De eigenaren van deze woonpercelen gaan evenmin op vergaande wijze deze milieubewuste 
duurzaamheid gemeenschappelijk doortrekken, in die zin dat bijvoorbeeld het water gemeen
schappelijk gebruikt wordt of anderszins de woningen in welke zin dan ook kwa gebruik afhan
kelijk van elkaar zullen zijn. Helemaal niet, het zijn gewoon zelfstandige woningen. 

Alleen als kopers bereids zijn om véél meer grond buiten hun bouwkavel te gaan kopen, zou de 
binnestrook met ontsluitingsweg/parkeerplaatsen en groen dus ook in een soort mandelige eigen
dom komen. 
Dat betekent dat de kopers dan ook nog de aanleg en het onderhoud van dit alles moeten bekos
tigen. 
En dat terwijl de planschade ook reeds verdisconteerd zal worden in de koopprijs! 
Immers, de woonbeleving aan dit landschappelijk buitengebied wordt van de huidige lintbewo
ners aan de Olmendreef en Franseweg geheel afgenomen: dit woongenot zal de nieuwe wonin
gen ten deel gaan vallen. 
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Uiteraard zouden de bestaande lintbewoners liever hun huidige woongenot aan dit open land
schappelijk gebied willen behouden! 

Hoe dan ook: aangenomen mag worden dat de nogal illusoire omschrijving in de toelichting ook 
echt niet meer dan en ambitie zal blijven, enkel bedoeld om de bouwkavels als iets heel bijzon
ders aan te merken. 

Economische uitvoerbaarheid niet verzekerd 
Gelet op opgemelde omschrijving van de vrij illusoire gemeenschap, is daarmee ook de econo
mische uitvoerbaarheid van dit plan niet verzekerd. 
In praktijk zal het erop neerkomen dat de ambitie komt te vervallen en dat alleen de woonkavels 
verkocht zouden kunnen worden. En dit zal dan ook zonder meer gebeuren. 
De overige grond wordt openbare ruimte die door de projectontwikkelaar dan wel door de ge
meente moet worden ingericht en onderhouden. 
Echter de gemeente gaat er vanuit dat door de gemeente geen enkele investering gedaan hoeft te 
worden en gaat er kennelijk zelfs vanuit dat vanaf de toegangsweg aan de Olmendreef dit nieuw-
bouwwijkje geen openbaar toegankelijk gebied is? 

Gelet op de hoge mate van onzekerheid over het feitelijk slagen van de voorgestelde ambitie en 
zelfs de onaannemelijkheid van het slagen van deze ambitie, is daarmee ook de financiële uit
voerbaarheid van dit project in hoge mate onzeker. 

Conclusie en verzoek 
Gelet op opgemelde zienswijze moet tot de conclusie worden gekomen dat dit zeer twijfelachtige 
project niet op deze wijze tot stand had mogen komen, alsook in strijd is met de voorgeschreven 
zorgvuldigheid en in strijd met de betrokken regelgeving en beleid tot stand is gekomen. 
Reden waarom ik u verzoek dit ontwerp-plan verder niet in procedure te brengen c.q. niet vast te 
stellen. 

H.P.J.G.Berkers 
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g e m e e n t e S t e e n b e r g e n 

De Haan - Dlnleloord - Kruisland - Nieuw-Vossemeer - Steenbergen - Welberg 

uw brief 
uw kenmerk 

19 september 2011 
UM1104881 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
Kees Kerstens 
0167-543 391 

Buuron Groep BV 
dhr. J. Buuron en dhr L. Buuron 
Olmendreef 8 
4651 RP STEENBERGEN 

ons kenmerk 

afdeling 
contactpersoon 
telefoonnr. 
bljlage(n) 

onderwerp principe uitspraak behoud Villa Moors 
Steenbergen, 6 december 2011 

Geachte heren Buuron, 

Ons college heeft op 28 juni 2011 besloten in príncipe mee te werken aan het behoud van de 

villa Moors. In uw brief van 19 september heeft u aangegeven dat u niet met alle voorwaarden 

kon instemmen. In onze brief van 27 oktober 2011 hebben we u aangegeven dat we eerst 

bestuurlijk overleg met de provincie wensten over de herontwikkelingsmogelijkheid aan de 

Olmendreef. Inmiddels is bevestigd dat het provinciaal beleid in beginsel mogelijkheden biedt 

Op basis daarvan bevestigen we het principebesluit voor behoud van de villa Moors. Concreet 

stellen we daaraan de volgende voorwaarden: 

1. Buuron Groep BV gaat onderhoud aan de buitenschil van de villa plegen. Dit 

onderhoud wordt gepleegd op basis van een inspectierapport dat is uitgevoerd door 

de Monumentenwacht. De werkzaamheden en voorbereiding hiervan wordt begeleid 

door onze beleidsmedewerker monumentenzorg, dhr. P. Kop en de 

monumentencommissie. Na voltooiing van de werkzaamheden en bij 

akkoordbevinding door de monumentencommissie wordt de villa aangewezen als 

gemeentelijk monument. Bij toekomstig gebruik worden bouwkundige wijzigingen in 

de villa zorgvuldig en praktisch beoordeeld op basis van de redengevende 

beschrijving/objectnummer 08-01. Buuron Groep draagt er zorg voor dat de 

onderhoudswerken aan de villa en de sloop en verwijdering van niet monumentale 

opstallen bij de villa binnen 1 jaar na bekendmaking van het principebesluit voltooid 

zijn. 

2. Nadat de villa gerestaureerd is, is aangewezen als gemeentelijk monument en de niet-

monumentale opstallen bij de villa gesloopt en verwijderd zijn, kunnen de plandelen 

"bouw landhuis Oosthavendijk" en "bouw van maximaal 26 appartementen bij de Villa' 

i.3.a.: gemeenteraad - monumentencommissie 

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord® bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl 
Correspondentie-adres : Postbus 6. 4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buiten de Veste 1.4652 GA Steenbergen 
Fax: 0167-54 34 99 e-mail: tnfo@gemeeme-steenbergen.nl 



zelfstandig van elkaar planologisch en vergunningtechnisch voorbereid worden en tot 

uitvoering komen. 

3. Na 2015 wordt overleg gevoerd over de bedrijfsverplaatsing/woningbouw op de 

locatie Olmendreef. 

4. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om, op het moment dat delen van dit 

plan niet realiseerbaar zijn, naar een andere mogelijkheid te zoeken. Uitgangspunt 

hierbij is de Verordening ruimte. In de Verordening ruimte heeft het gebied de 

aanduiding "zoekgebied verstedelijking". Daarmee biedt het provinciaal beleid onder 

voorwaarden ruimte voor ontwikkelingen. De gemeente dient dit zelf verder uit te 

werken en te onderbouwen. Na uitwerking van de plannen kan 

dit verder op de gangbare wijze, via vooroverleg behandeld worden. 

Tevens is besloten om de tot nu toe gemaakte gemeentelijke kosten alsmede de toekomstige 

kosten aan u in rekening te brengen. De tot nu toe gemaakte gemeentelijke kosten bedragen 

C 33.426^ voor het plandeel van de villalocatie aan de Westdam. Dit is het totaal van de 

hieraan bestede uren vanaf 2006 tot heden (inclusief BTW). De gemeente maakt in beginsel 

geen andere kosten. Die komen rechtstreeks voor uw rekening. De kosten voor de andere 

plandelen worden in rekening gebracht voorafgaand aan de respectievelijke procedures. 

We verzoeken u om voor 1 januari 2012 een bedrag van C 33.426^over te maken op 

rekeningnummer 1488.07.100 ten name van de gemeente Steenbergen onder vermelding van 

'kosten plandeel villa Moors Westdam". 

Voor verdere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. K. Kerstens. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

J.M.W.H. Leloux ge 
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De Heen D:nte!cord Kruisland Nieuw-Vossemeer Staenoergen Weibeig 
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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Afsprakenkader Villa Moors 

Steenbergen; 10 december 2013 

Aan de Raad, 
Het behoud en de restauratie van de monumentale villa Moore staat al lang op de bestuurlijke agenda 
van Steenbergen. Er zijn al vele pogingen gedaan om dit doel te bereiken. Sinds 2009 wordt met de 
eigenaar, de Buuron Groep gewerkt aan een totaalplan waarbinnen de Buuron Groep bereid is de Villa 
aan de Westdam te behouden, restaureren en als gemeentelijk monument te laten aanwijzen. 

We zijn nu op het punt beland dat het afsprakenkader, dat in onderling overleg tussen gemeente en de 
Buuron Groep BV tot stand is gekomen, inhoudelijk compleet en akkoord is. Ons college heeft op 9 
december 2013 besloten om ín te stemmen met het tussen partijen opgestelden Afsprakenkader Villa 
Moors. 

Het afsprakenkader Villa Moors 
Het afsprakenkader kent feitelijk 3 ontwikkelingen, namelijk de herontwikkeling op de Villalocatie 
Westdam, de bouw van een landhuis aan de Oosthavendijk en de herontwikkeling van de Olmendreef na 
bedrijfsverplaatsing. De gemeente koppelt haar wens (behoud en restauratie van de Villa) aan de wensen 
van de Buuron Groep (de overige ontwikkelingen). Het afsprakenkader is ais bijlage bij deze 
raadmededeling gevoegd. 

Op 17 december 2013 is de officiële ondertekening van het afsprakenkader gepland. 

Daarna begint het op één na belangrijkste onderdeel van het afsprakenkader, de uitvoering. De Buuron 
Groep is al ver in de voorbereiding van de restauratie van de oude villa. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 3 0 

; 

: Cfò 

inr. J.M.w.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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Afsprakenkader 

1. De villa 
3uuron Groep B.V. gaat onderhoud aan de buitenschil van de villa plegen. Dit onderhoud wordt 
gepleegd met als leidraad het inspectierapport dat is uitgevoerd door de Monumentenwacht. Dit 
rapport is opgemaakt op 15 en 16 februari 2012 en aan de Buuron Groep B.V. toegezonden bij brief 
van 29 februari 2012. Omdat de villa en het koetshuis nog geschikt moet worden gemaakt voor 
appartementen kunnen wijzigingen optreden in de plattegrond welke invloed kunnen hebben op de 
(uiterlijke) verschijningsvorm van de pand. De aanvaardbaarheid van de wijzigingen worden 
beoordeeld door de monumentencommissie alsof het pand een gemeentelijk monument is. 

De werkzaamheden en voorbereiding hiervan worden begeleid door onze beleidsmedewerker 
monumentenzorg, dhr. P. Kop en de monumentencommissie. Ma voltooiing van de werkzaamheden 
en bij akkoordbevinding door de monumentencommissie wordt de villa aangewezen als gemeentelijk 
monument Bij toekomstig gebruik worden bouwkundige wijzigingen in de villa zorgvuldig en 
praktisch beoordeeld door de gemeente op basis van de redengevende beschrijving/objectnummer 
08-01. Buuron Groep draagt er zorg voor dat de onderhoudswerken aan de villa en de sloop en 
verwijdering van niet monumentale opstallen bij de villa binnen 1 jaar na bekendmaking van het 
besluit' van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2013 voltooid zijn. 

2. Indien hetgeen onder 1 niet binnen de gestelde termijn voltooid is vervalt dit besluit 2 met de daarbij 
behorende afspraken. 

3. Nadat gestart is met het onderhoud aan de villa wordt ambtelijk meegewerkt aan de voorbereiding 
van de onder 5 genoemde plannen. 

4. Nadat de villa onherroepelijk een monument is geworden dienen de onder punt 5 genoemde 
planologische procedures binnen vijfjaar onherroepelijk te zijn, waartoe in de nader op te stellen 
anterieure overeenkomst(en) afspraken worden vastgelegd omtrent de rechten en plichten van 
partijen in deze proceäures die niet in strijd zijn met da onderhavige overeenkomst. 

5. Nadat de villa gerestaureerd is, is aangewezen als gemeentelijk monument en de niet-monumentale 
opstaiien bij de villa gesloopt en verwijderd zijn, ontstaat automatisch vcor de gemeente de 
inspanningsverplichting om medewerking te verlenen aan de planologische procedures voor de 
volgende plannen: 
a. Herontwikkeling van de villalocatie volgens de variant 2 (Voorkeursmodel van de 

stedenbouwkundige massastudie), (conform bijgewerkte en gemaatvoerde stedenbouwkundig 
model/Belleville sept 2013: bijlage 1). In deze variant worden maximaal 18 appartementen 

ĵ 7 (X ontwikkeld, met op de begane grond commerciële bedrijfsruimte; 
b. Herontwikkeling en bedrijfsverplaatsing van de \ocaüe Olmendreef (perceel Steenbergen sectie 

Y, nummers 80 en 92 en 1306) met het equivalent van 34 woningen dan wel appartementen; 
c. Realisatie van het landhuis op locatie Oosthavendijk (perceel Steenbergen sectie E, nummer 777; 

Indien de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid van de gemeente eist dat zij geen medewerking 
verleent aan het geheel of gedeeltelijk planologisch mogelijk maken van de plannen genoemd onder 
5 b en/of 5c, heeft de gemeente \anaf dat moment de inspanningsverplichting gedurende tien jaar 
medewerking te verlenen aan een vergelijkbaar alternatief op een andere tussen Buuron Groep B.V. 
en de gemeente te bepalen locatie binnen de gemeente Steenbergen. 

'Sok y 

1 Met dit besluit wordt bedoeld het nog te nemen besluit door het college waarbij het afsprakenkader als 
bindends overeenkomst wordt aangegaan. 
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Buuron Groep B.V. er. de gemeente hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid hiertoe binnen vijf 
jaar nadat vast is komen te staan dat herontwikkeling van de Olmendreef en/of locatie 
Oosthavendijk niet mogelijk is een vergelijkbare locatie te vinden. Na het verstrijken van de gestelde 
termijn, vervalt de inspanningsverplichting van de gemeente 

7. Het gemeentelijk grond- en ontwikkelbeleid is op alle punten van toepassing. De gemeentelijke 
kosten voor de villa locatie zijn reeds tot 31 december 2011 betaald door de Buuron Groep B.V. 
Deze kosten worden in de anterieure overeenkomst voor de locatie Westdam niet nogmaals in 
rekening gebracht. 3 

J Er is afgesproken (gesprek 3 december 2013) dat de openstaande en nog te maken kosten volgens het 
gemeentelijk grondbeleid in rekening worden gebracht via een anterieure overeenkomst. Dit betekent dat 
de helft van de plankosten na vaststelling van het betreffende planologisch besluit in rekening wordt 
gebracht en de resterende helft na het onherroepelijk worden van het betreffende planologisch besluit. 
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1.Inleiding 

De huidige woonvis ie vastgesteld in januari 2006 heeft een loopt i jd t o t en met 2015. De Woonvis ie is 

gelet hierop aan een herziening toe . 

In het raadsprogramma 2014-2018 is over het woonbele id de volgende passage aangenomen: 

"De woningmarkt verloopt stroef. Wij willen gebruik maken van minder voor de hand liggende 

oplossingen om de woningmarkt te stimuleren. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om grond 

(tijdelijk) in erfpacht te geven. Bekijken of het verlagen van de grondprijs een gunstige uitwerking kan 

hebben op het aantrekken van de woningmarkt. Zeker om duurzaam en energieneutraal bouwen 

mogelijk te maken. Dit alles tegen de achtergrond dat we een gezond grondbedrijf hebben. 

Daarnaast moeten we ook openstaan voor nieuwe exploitatievormen. Hard werken aan nieuwe 

economische initiatieven en daarmee de behoefte aan woningen in de gemeente stimuleren. 

Aan de aanbodkant kunnen we werken met nieuwe exploitatievormen. Maar wij willen ook weten 

hoe onze toekomstige vraag is. Welke mensen willen hier wonen en welke eisen stellen zij daaraan ? 

Die vraag gaan wij beantwoorden. Op grond daarvan kunnen we ons beleid aanpassen. Wij staan 

positief tegenover nieuwe woonwensen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van zorgwoningen zodat we 

een bijdrage leveren aan de extramuralisering die al op gang is gekomen. Maar ook meewerken aan 

het realiseren van kangoeroewoningen zodat generaties op een moderne manier samen kunnen 

leven. In bestemmingsplannen moet het mogelijk zijn om (tijdelijk) zorgunits te plaatsen bij woningen. 

Kortom, wij willen de maatregelen nemen om nieuwe woonvormen te faciliteren. Op basis van het 

onderzoek naar de woningbehoefte moet er een actuele woonvisie komen waarin nieuwe en 

gevraagde initiatieven een plaats krijgen." 

Het raadsprogramma dient als basis voor de woonvisie met name waar het bet re f t de n ieuwbouw 

van woningen. Hieraan toegevoegd is in dit beleidsdocument het belang van de bestaande 

woningvoorraad, de woonomgev ing en de huisvesting van arbeidsmigranten. De bestaande 

woningvoorraad wo rd t vanwege de te verwachten beperkte groei van de n ieuwbouw steeds 

belangri jker. N ieuwbouw heeft invloed op de bestaande bouw en andersom. Er is gebruik gemaakt 

van verschil lende bronnen en onderzoeken naar de woonbehoef te zoals het WoOn 2012, de meest 

recente won ing- en bevolkingsprognoses van de provincie, de visie Wonen en Leven in West-Brabant 

en Tholen 2030 en andere bronnen zoals de Basisregistratie personen (BRP). In de woonvis ie staat 

niet in detai l aangegeven wa t er in de toekomst gaat gebeuren en hoe di t moet gebeuren. De 

woonvisie is een r icht ing gevend beleidsdocument waarin de nieuwe rol van de gemeente als 

faci l i terende overheid nadrukkel i jk naar voren komt. 
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2. ACHTERGRONDEN 

Er hebben zich in de afgelopen jaren een aantal belangrijke ontwikkel ingen voorgedaan die van 
belang zijn voor de inhoud van de woonvis ie: 

De mark tomstand igheden zijn veranderd. Tot 2008 stegen de huizenpri jzen en was er een 
grote afzetmarkt voor n ieuwbouwwon ingen. In 2008 onts tond de crisis en zijn de prijzen van 
won ingen gedaald en stagneerde de verkoop van won ingen. Eind 2013 begin 2014 
stabil iseerde de woningbouwpr i jzen en werden er weer meer won ingen verkocht . Duideli jk is 
dat de won ingmark t is veranderend van een aanbodmarkt naar een vragersmarkt en dat het 
l ichte herstel geen aanzet is t o t een grote groei in aanbod en pri jzen van woningen zoals in 
de 10-15 jaar voorafgaand aan de crisis. De koper heeft aanzienli jk meer invloed en macht 
dan voor 2008 toen elke won ing die gebouwd of aangeboden we rd , werd verkocht . Hierdoor 
is het dus van groter belang geworden o m kwal i tei t te bieden. Niet alleen de kwal i te i t van de 
won ing maar ook die van de woonomgeving is van belang. In deze woonvis ie wo rd t dan ook 
een verbinding gemaakt tussen de won ing en de woonomgev ing. 
Er is sprake van een toenemende vergri jzing binnen de gemeente. Deze vergri jzing zal zich in 
de komende jaren verder doorzet ten. Een groot aantal van deze oudere mensen w o o n t nu in 
woningen die minder geschikt zijn voor ouderen. Het is, gelet op de beperkte verwachte 
bevolkingsgroei en mogeli jk op de langere termi jn zelfs kr imp, niet mogel i jk en wensel i jk om 
voor al deze ouderen nieuwe woningen te bouwen. Gelet hierop is het zaak dat er meer 
aandacht komt voor de kwal i te i t van de bestaande woningvoorraad. Er bl i j f t echter de 
komende jaren nog wel een noodzaak to t n ieuwbouw aanwezig. Zaak is om deze n ieuwbouw 
zoveel mogel i jk af te s temmen op de veranderende bevolkingssamenstel l ing in de toekomst . 
Het rijk heeft de landeli jke wetgeving (AWBZ, vanaf 2015 de Wlz) ten aanzien van w o n e n en 
zorg gewijzigd. Concreet houdt dit in dat ouderen geacht worden langer zelfstandig te wonen 
en minder snel in aanmerking zullen komen voor een plaats in een verzorgings- of 
verpleegtehuis. Dit heeft t o t gevolg dat ondanks een aanzienli jke toename van het aantal 
ouderen er naar verwacht ing slechts een beperkte groei zal plaatsvinden van het aantal 
in t ramurale plaatsen ( intramuraal wi l zeggen dat mensen niet zelfstandig wonen , maar 
bi jvoorbeeld in een verpleegtehuis). Een groter aantal mensen zal h ierdoor t o t op hoge 
leeft i jd in hun eigen won ing bli jven wonen . Waardoor er sprake zal zijn van een extra 
behoef te aan reguliere aangepaste woningen die geschikt zijn om t o t op hoge leeft i jd in te 
kunnen wonen . Daarbovenop komt nog dat in de gemeente Steenbergen de vergri jzing ten 
opzichte van het landeli jke en ook Brabantse gemiddelde sterker is. Goede huisvesting van 
ouderen , nadrukkel i jk ook in de bestaande woningvoorraad is dus in de toekomst van groot 
belang. 
De Won ingwet is per 1-1-2015 herzien (de zogenaamde novel le). In deze herziening is 
bepaald dat de woningst icht ingen zich dienen te r ichten op hun kerntaak. Het bouwen van 
betaalbare huurwoningen en dat andere act iv i te i ten, b i jvoorbeeld het bouwen van 
koophuizen en het investeren in de bouw van maatschappeli jk vastgoed t o t het ver leden 
behoren. Tevens is bepaald dat de rol van de huurdersverenigingen, belangri jker wo rd t . Bij 
het maken van de prestat ie-afspraken tussen de gemeente en de woningst icht ingen dienen 
zij bet rokken te wo rden . Als gevolg van de novelle is het vr i jb l i jvende karakter t o t het al dan 
niet maken van prestat ie-afspraken komen te verval len. De woonvis ie d ient als 
r icht inggevend kader voor de uiteindel i jk te maken prestat ie-afspraken. Daarnaast heeft de 
r i jksoverheid per 1-1-2014 bepaald dat de corporat ies jaarli jks een bi jdrage, de zogenaamde 
verhuurderhef f ing moeten afstaan aan het rijk. O.a. dit besluit heeft ervoor gezorgd dat de 
f inanciële armslag van de woningst icht ingen beperkter is geworden . 
De introduct ie van de duurzaamheidsladder in het Besluit ru imtel i jke ordening op 1 oktober 
2012 heeft als doel om het zuinig ruimtegebruik te st imuleren, onder meer door een 



5 

opt imale benut t ing van de bestaande ru imte in stedelijk gebied, het bevorderen van 
vraaggerichte programmer ing en het tegengaan van overprogrammer ing. Een n ieuwe 
stedeli jke ontwikke l ing, dus ook een nieuwe won ingbouwontw ikke l ing d ient gemot iveerd te 
worden op basis van zuinig en eff iciënt ruimtegebruik en het tegengaan van 
overprogrammer ing. Hierbij d ient niet alleen gekeken te worden naar de eigen gemeente , 
maar ook naar het aanbod in de regio. Tweejaarli jks worden hiertoe o.a. ten aanzien van de 
n ieuwbouwproduc t ie voor won ingen, op basis van de Verordening ru imte van de provincie 
op regionaal niveau afspraken gemaakt in het Regionale Ruimtel i jk Overleg (RRO) 
Een andere belangri jke ontwikkel ing van de afgelopen jaren bet re f t de toename van het 
aantal bui tenlandse werknemers uit Oost-Europese landen. Als gevolg van de komst van het 
Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland word t een nog grotere toename van bui tenlandse 
werknemers verwacht . Het is noodzakeli jk dat de buitenlandse werknemers op een goede, 
passende wijze wo rden gehuisvest. In februari 2010 is de nota huisvesting Arbeidsmigranten 
vastgesteld door de gemeenteraad. 



3. ANALYSE 
3.1. Bevolkingsopbouw 

Per 1-1-2014 bedraagt de to ta le omvang van de bevolking 23379 personen. Er is ten opzichte van het 
jaar 2012 sprake van een lichte daling van het inwoneraantal van 25 personen. Dit is in afwi jk ing van 
de t rend van groei van de bevolking van de laatste jaren. 2009 t / m / 2012. Vanaf 2004-2008 was er 
ook sprake van een dal ing van het inwoneraantal . In bijgevoegd schema ziet u de ontwikkel ingen van 
de omvang van de bevolking van de afgelopen jaren. (Bron: gemeentel i jke Basisregistratie personen) 

Totale bevolking 

23450 

23400 

23300 

23100 

23050 

•Totale bevolking 

i - i r N i p n " * L n u 3 r ~ o o ( n o « H r M m ' * O O O O O O O O O i - İ i - H t - H i - I t H 
o o o o o o o o o o o o o o 
c N r s i r M r s i r M r M r N r M r M r s i f N t N C N r N 

In het onderstaande schema is er apart onderscheid gemaakt in de omvang en groei van de bevolking 
per kern (Bron: gemeentel i jke Basisregistratie personen). 

Bevolk ingsgroei /kr imp per kern 
Steenbergen * Dinteloord Nieuw- Kruisland De Heen 
Welberg Vossemeer 

1-1-2001 12.344 5789 2377 2260 588 
1-1-2008 12.294 5622 2362 2343 582 
1-1-2014 12.555 5601 2307 2372 544 
Toe/a fname +A 211 - / - 1 8 8 -1- 70 +Z+ 112 - / - 4 4 
procentueel +1+ 1,796 -1- 3,296 -1- 2,996 +I+ 596 -1- 7,5

0

Á 

Aan de hand van deze cijfers bli jkt dat de beperkte afname van de bevolking sinds 1-1-2001 niet 
gel i jkmatig heeft plaatsgevonden over de verschil lende kernen. In het bijzonder vallen op de relat ief 
grote afname van de bevolking in De Heen en in minder mate Nieuw-Vossemeer en Dinteloord en de 
ju ist grote sti jging in Kruisland. In het westel i jk gedeelte van de gemeente is er sprake geweest van 
een kr impsi tuat ie. 

Per 1-1-2014 ziet de leef t i jdsopbouw in de gemeente als geheel er als volgt uit. Opval lend is de 
zogenaamde urnvorm van de staafgrafiek van de leeft i jd van de bevolking. Deze vorm is kenmerkend 
v o o r e e n vergri jzende gemeente. (Bron: gemeentel i jke Basisregistratie personen) 
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Leeftijdsopbouw 31-12-2013 
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• mannen «vrouwen 

Bovenstaande algemene gegevens voor heel de gemeente zijn in onderstaand schema weer 
opgespli tst per kern naar de verschil lende leeft i jdsgroepen en laten procentueel gezien het volgende 
beeld zien: (Bron: gemeentel i jke Basisregistratie personen ). 

Leeft i jdsopbouw per kern procentueel per 1-1-2014 
Steenbergen Dinte loord Nieuw- Kruisland De Heen Welberg 
incl. Vossemeer 
Welberg 

0 ^ 0 jaar 20,596 21,596 2196 22,596 19,596 20,596 
2 0 ^ 0 jaar 11,596 8,596 10,596 9,5 96 10 96 16,596 
3 0 ^ 0 jaar 25 96 27,596 25,596 27 96 24,596 29 96 
5 0 ^ 5 jaar 23 96 23 96 22 96 22 96 30 96 22 96 
6 5 ^ 0 jaar 1596 15,596 1696 1596 12 96 10,596 

80+>jaar 5 96 4 96 596 4 96 496 1,5 96 

Een aantal zaken per kern vallen op in Dinteloord is de groep tussen de 2 0 ^ 0 jaar, de starters op de 
won ingmark t , relatief gezien het kleinst. Dit kan alleen verklaard worden uit het fei t dat er relat ief 
veel jongeren wegtrekken uit Dinte loord. De Heen heeft een duidel i jke overver tegenwoord ig ing van 
mensen in de leeft i jdsgroep 5 0 ^ 5 jaar. Terwi j l het aantal mensen ouder dan 65 juist relat ief klein is. 
De conclusie voor De Heen is dus dat vooral de ouderen wegtrekken en in mindere mate de 
jongeren. Voor Welberg valt het grote aandeel in de leeft i jdsgroep 2 0 ^ 0 jaar op. Dit kan verklaard 
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w o r d e n uit het grote aantal arbeidsmigranten wat gehuisvest wo rd t in het complex Stella Maris. Ook 
hier valt het geringe percentage ouderen op, nog een lager percentage dan op De Heen. Ook voor 
deze kern kan dus de conclusie worden getrokken dat vooral de ouderen wegt rekken. 

Op basis van de provinciale behoefteprognoses van oktober 2014 wo rd t verwacht dat de bevolking 
vanaf 2025 zal afnemen en dat er vanaf dat moment sprake zal zijn van een kr impende bevolking. 
Belangri jker dan de kr impende bevolking is de omvang van het aantal huishoudens. Er wo rd t ui t 
gegaan van een groei t o t 2030. In onderstaand schema vind je de te verwachten groei t o t 2030 van 
het aantal huishoudens weergegeven in de gemeente Steenbergen. (Bron: provinciale bevolkings- en 
woningbehoef teprognoses 2014) 

Verwachte groei aantal huishoudens 
10.800 

1Ü.6C0 

10.400 

10.200 

10.000 

9.800 

9.600 

N 3, s 
X x V TT ^~ V 'V T T T t; X X x 

Ondanks de verwachte kr imp van de bevolking op termi jn dienen er dus nog wel woningen te 
worden toegevoegd aan de woningvoorraad om de toename in de groei van de huishoudens op te 
vangen. Vooral in de periode t o t en met 2020. Grote onzekerheid ten aanzien van de omvang van de 
bevolking en de groei van het aantal huishoudens zijn de economische ontwikke l ingen. Bij een 
economische groei kan het zijn dat er ook op de lange te rmi jn toch sprake zal zijn van een groei van 
de bevolking. In het kader van de realisering van het Agro-foodcluster Nieuw-Prinsenland is er 
rekening gehouden met extra aantrekkingskracht als gevolg van te verwachten economische 
ontwikke l ingen. 
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Per 1-1-2014 is de huishoudensamenstel l ing procentueel gezien in de gemeente Steenbergen als 
volgt (Bron: gemeentel i jke Basisregistratie personen): 

Huishoudensamenstelling 
gemeente Steenbergen 1-1-2014 

2694 

^ É ' 5 0 / 0 

155Ä 

1496 

a 1 pers. a 2 pers. 1 3 pers. a 4 pers. a 5 pers. > 

De samenstel l ing van de huishoudens komt overeen met het landeli jk gemiddelde. Wel zijn er iets 
minder één persoonshuishoudens in de gemeente. 

Ongeveer 25 96 van huishoudens in de gemeente behoort t o t de pr imaire doelgroep. De pr imaire 
doelgroep wi l zeggen de laagste inkomensgroep waarvoor de sociale huurwoningvoorraad bedoeld is 
(Bron: Visie Wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2030). 

3.2. Bestaande woningvoorraad 

Ongeveer 24 96 van de bewoonde woningvoorraad in de gemeente Steenbergen bestaat uit 
woningen in bezit van de woningcorporat ies. 6 96 van het woningbezi t valt onder de part icul iere 
huursector. 7096 bestaat uit koopwoningen (Bron: WoOn 2012). De leegstand per 1-1-2014 van 428 
woningen is hierin niet opgenomen. De leegstand bedraagt procentueel gezien ongeveer 4,396 van de 
to ta le woningvoorraad (Bron: gemeentel i jke Basis administrat ie gebouwen) . 

De leegstand is aan de hoge kant. Deels is er alt i jd sprake van een zeker fr ict ieleegstand van 
ongeveer 296. De overige leegstand heeft voor het grootste gedeelte te maken met de crisis op de 
won ingmark t . Mensen zijn verhuisd uit hun woning en krijgen hun vorige won ing niet verkocht , die 
vervolgens leeg staat. Een ander, zij het een beperkter gedeelte, is geen echte leegstand, maar 
bet ref t administrat ieve leegstand. Het gaat hierbij om reguliere woningen die bewoond worden door 
arbeidsmigranten die niet staan ingeschreven. Daarnaast staan er al jarenlang woningen leeg, 
bi jvoorbeeld boven winkels of kantoorpanden die eigenaren vanuit moverende redenen niet 
bewoond wi l len hebben. 

In onderstaande tabel is het aantal woningen per 1-1-2014 weergegeven in de gemeente per kern 
(Bron: gemeentel i jk bouwregister Bouw en woningtoezicht)) . 

Steenbergen 
/Welberg 

Dinte loord Kruisland Nieuw-
vossemeer 

De Heen Totaal 

5423 2408 1015 954 220 10020 
De gemiddelde kooppri js van een won ing ligt in de gemeente op C 262.300, - vr i j op naam. Landelijk 
ligt di t op C 299.300, - (Bron: WoOn 2012). De woningvoorraad is dus vri j goedkoop. Dit is voor het 
belangrijk deel het gevolg van het grote aantal r i jwoningen in de koopsector binnen de gemeente . In 
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Steenbergen bedraagt het percentage koopr i jwoningen van de reguliere woningvoorraad 3196. Ter 
vergel i jk ing het aantal koopr i jwoningen ten opzichte van de to ta le reguliere woningvoor raad 
bedraagt in de gemeente Tholen 2696, in de gemeente Bergen op Zoom 2896, in de gemeente 
Moerdi jk 2496, in de gemeente Halderberge 2496, in de gemeente Roosendaal 3296, en in de 
gemeente Rucphen 1596 (Bron: Visie wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2030). De 
verhouding huur - en koop binnen de gemeente komt wel overeen met het gebruikel i jke beeld van 
een landeli jke gemeente. In de volgende tabel is de procentuele verdel ing weergegeven naar het 
t ype woningen binnen de gemeente. (Bron WoOn 2012). 

Verdeling naar woningtype 

2096 

» Vrijstaande woningen « Twee onder één kap - Rijwoningen « Appartementen 

Type woningen naar huur en koop (bron WoOn 2012) 

Verdeling huur- en koopwoningen 

7,596 7,5̂ 0 

1 
2696 ^ 

6Ē 

3,596 

» Koop eensgezinswoningen (vrijstaand twee- onder één kap rijwoningen) 

« Koop meergezinswoningen (appartementen) 

i Huur eensgezinwoningen 

« Huur meergezinswoningen 
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In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het inkomen per huishouden, waarbi j is 
uitgegaan van het oudste lid van het huishouden. Opvallend voor Steenbergen is het fei t dat er een 
grote groep 6S+ ers is met een laag inkomen. Ook ten opzichte van het landeli jk gemidde lde. 
Landelijk heeft 56.796 van de Ď5+ ers huishoudens een laag inkomen. In de gemeente Steenbergen is 
dit 62,5 96. (Bron W o o n 2012) 

Leeftijd hh , 2012 
Gemeente : S t e e n b e r g e n 

2 ì: : 

I 
2 l 

I 1400 

1 1 

l . l l l l l K 

2 

-34. laag -34 midden -34 hoog 35-64 midden 35-64 aag 35-64 hoog 65*. laag 65*. midden 65* hoog 
inkomen fikomen inkomen inkomen ïikomen inkomen inkomen mkomen inkomen 

| 2012 ~ betrouwbaarheidsmarge 95 \ 

Bron: C B S , B Z K / W B - Woo 

Het lage inkomen van de oudere huishoudens zie je ook terug in het aantal mensen in die leeft i jd die 
een woning huurt . In de gemeente Steenbergen word t 44*26 van de aanwezige huurwon ingen in 2012 
verhuurd aan 65-t- huishoudens. Terwi j l dit landelijk 3196 is (bron WoOn 2012). 

3.3. Woningbehoefte nieuwbouw 

Hoewel er sprake is van een geringe bevolkingsgroei en op te rmi jn zelfs een verwachte afname van 
de bevolking neemt het aantal huishoudens nog wel toe in de komende j a ren . Nieuwbouw bl i j f t 
hierdoor nog noodzakeli jk. 

In de afgelopen jaren van 1-1-2004 t o t en met 31-12-2013 bedroeg het aantal net to toevoegingen 
aan de woningvoorraad in de gemeente (n ieuwbouw - / - sloop) 535 won ingen . Een gemiddeld aantal 
van 54 woningen per jaar. Voor 2014 word t een woningbouwtoename verwacht van circa 50 
woningen. In het volgende schema staan de ontwikkel ingen weergegeven bet re f fende de toename 
van de woningvoorraad gedurende de periode 2004 t / m 2013. In 2012 en 2013 is de 
n ieuwbouwproduct ie vr i jwel nihil geweest (Bron: Provinciale bevolkings en woningbehoef te 
prognoses 2014). 
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Net to toevoegingen aan de woningvoorraad in de gemeente Steenbergen (n ieuwbouwV-s loop) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 totaal 
41 23 32 4 1 43 140 80 124 3 8 535 

De verwacht ingen ten aanzien van de omvang van de woningvoorraad voor de komende jaren zijn als 
volgt (Bron: Provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognoses 2014). 

Indicatie woningvoorraad gemeente Steenbergen hoog scenario 
2014 2020 2025 2030 
10.020 10.615 10.940 11.075 

Hoog scenario wi l zeggen dat het tekor t aan n ieuwbouw van woningen van de afgelopen crisisjaren 
w o r d t ingehaald. 

Er wo rd t dus, als w o r d t uitgegaan van het hoge scenario, rekening gehouden met een toename in de 
periode van 1-1-2014 t o t 1-1-2025 van 920 woningen. Daarbovenop w o r d t als gevolg van de 
u i tbre id ing van werkgelegenheid op het Agro-Foodcluster Nieuw-Prinsenland rekening gehouden 
met een extra woonbehoe f te ten opzichte van de prognoses van de eigen woonbehoe f te 
(migratiesaldo 0) van 300 won ingen. De tota le woningbouwproduct ie w o r d t voor de komende 10 
jaar dus geraamd op 1170 won ingen. 

Per 1-1-2014 bedraagt de harde plancapaciteit (plancapaciteit waarvan het bestemmingsplan is 
vastgesteld of in procedure is gebracht) 609 woningen. Dit houdt in dat voor de komende 10 jaar 
ongeveer 5696 van de geplande wooncapaci te i t al vastligt. In de structuurvisie werd ook als hard 
opgenomen, de potent ië le locaties die in bezit waren van de gemeente. Deze worden nu niet langer 
als hard gezien. Dit omdat de provincie, plancapaciteit pas als hard ziet als het bestemmingsplan is 
vastgesteld of in procedure is. Op deze wijze is de omschri jving van de harde plancapaciteit van de 
provincie dezelfde als die de gemeente hanteert . 

In de volgende kernen is de volgende potent ië le harde en zachte plancapaciteit per 1-1-2014 
aanwezig die op de d.d. 1-1-2014 nog niet was gerealiseerd (Bron: gemeentel i jke 
woningbouwgegevens + provinciale bevolkings- en woningbehoef teprognoses 2014). 

Kern Harde plancapaciteit Zachte plancapaciteit 

+A 

Geplande 
plancapaciteit 1-1-
2025 

Steenbergen/welberg 405 240 
Dinte loord 94 175 
Nieuw-Vossemeer 70 0 
Kruisland 6 25 
De Heen 14 6 
to taal 609 446 1170 

In tegenstel l ing to t eerder aangegeven in de structuurvisie van 2012 en de hoofdui tgangspunten van 
de Woonvisie dienen er als gevolg van de wijzigingen in de woningbehoef teramingen 2014 ten 
opzichte van 2011 naar boven toe dus geen locaties direct af te val len, maar dienen er voor de 
langere te rmi jn zelfs locaties te worden toegevoegd. De verklaring voor deze toename is 
voornamel i jk het gevolg van het fei t dat mensen gemiddeld ouder wo rden . De provincie heeft bij de 
n ieuwe behoef teramingen rekening gehouden met een toename van de gemiddelde leef t i jd . 
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Daarnaast zijn er door actief beleid vanui t de gemeente veel buitenlandse werknemers ingeschreven 
in het bevolkingsregister. 

In kwal i tat ief opzicht is door de gezamenli jke woningcorporat ies in de regio een ui tgebreid 
onderzoek gedaan in heel de regio naar de kwali tat ieve en kwant i tat ieve woonbehoe f te . Dit 
onderzoek heeft plaatsgevonden in 2009 (De woningmark t in West-Brabant en Tholen 2025) en is 
geactualiseerd in apri l 2012 (Visie wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2030). In het 
onderzoek van de woningcorporat ies is nog geen rekening gehouden met het fe i t dat mensen 
gemiddeld ouder worden zoals in de provinciale behoefteprognoses. De geraamde won ingbehoef te 
ligt in het onderzoek van de gezamenli jke woningcorporat ies dan ook lager. In deze woonvis ie zijn de 
verhoudingen naar de toekomst ige vraag naar type woningen, uitgaande van een licht economische 
groei uit het rapport van de gezamenli jke woningcorporat ies, procentueel vertaald naar de n ieuwe 
hogere woningbehoef teprognoses van de provincie t o t het jaar 2020. Voor de per iode na 2020 w o r d t 
nu gelet op de lange te rmi jn geen inschatt ing gemaakt van de behoef te aan won ingen in kwal i tat ie f 
opzicht. Tevens is er vanui t gegaan dat ongeveer 200 van de 300 geplande won ingen in verband met 
de realisering van het AFC voor 1-1-2020 zijn gerealiseerd. 

Type won ing Behoefte woningen Extra won ingbouw Totaal t o t 1-1- Totaal t o t 1 -
(migrat iesaldo 0) AFC to t 2020 2020 1-2025 
1-1-2014 t / m 1-1-

2020 
Koop (half) vr i jstaand 291 40 331 

Koop r i jwoning 127 93 220 

Koop appar tementen 38 38 
Huur grondgebonden -1- 13 67 54 

Huur appar tementen 152 152 

Totaal 595 200 795 1170 

Het hierboven weergegeven schema moet overigens niet één op één gezien worden als de gewenste 
won ingbouwproduc t ie . Dit omdat de woningst icht ingen ook woningen verkopen waardoor vooral de 
n ieuwbouwbehoef te aan rij koopwoningen kleiner is. Terwi j l de n ieuwbouwbehoe f te aan 
grondgebonden huurwoningen juist weer hoger ligt. Omdat in het bi jzonder ouderen geïnteresseerd 
zijn in levensloopbestendige huurwon ingen. 

3.4. Wonen en zorg 

De Steenbergse bevolking vergri jst. Deze demografische ontwikkel ing heef t ingr i jpende 
maatschappeli jke gevolgen. 

Zowel bij oudere burgers zelf, als in het landelijk beleid is er een sterke wens o m zo lang mogel i jk te 
bli jven wonen in een eigen, zelfstandige woning, ook als er sprake is van fysieke of menta le 
beperkingen. Dat stelt hoge eisen aan de woningvoorraad en woonomgev ing . 

Het verzorgd wonen v indt dus, al dan niet gedwongen, steeds meer plaats in de context van eigen, 
zelfstandige won ingen. Ondersteuning van oudere burgers met zorg- en welzi jnsdiensten die in de 
directe woonomgev ing beschikbaar zi jn, is daarvoor noodzakeli jk. Het gaat in de prakt i jk o m een 
breed scala aan d iensten; var iërend van bi jvoorbeeld vormen van (professionele) verpleeg zorg t o t 
tu inonderhoud en maalt i jdservice, zorg op afstand via digitale media, maar ook de beschikbaarheid 
en bereikbaarheid van ontmoet ingsru imtes. Daarnaast wo rd t er een steeds groter beroep gedaan op 
de eigen mogel i jkheden en op het sociale netwerk van burgers zelf. 
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In de landeli jke gebieden, zoals de gemeente Steenbergen is er sprake van een snellere vergri jzing 
dan in de stedeli jke gebieden. Het absolute aantal ouderen Ď5+ zal t oenemen . Het aantal Ĩ5+ er zal 
in 2030 bijna zijn verdubbe ld . 

In af lopende mate van verzorging word t gesproken over beschermd, beschut wonen , verzorgd en 
geschikt wonen (Bronnen: provinciale bevolkings- en woningbehoef teprognoses 2014, Wonen zorg 
en welzi jn in t i jden van verander ing, september 2013 Pon). 

Beschermd wonen : Het 'beschermd wonen ' omvat de w o o n - en verbl i j fsvormen met 24- uurs nabije 
zorg. Dit betekent dat de zorg permanent aanwezig is. Veelal gaat het om vormen van niet-

zelfstandig wonen . Beschermd wonen , vindt plaats in verpleeghuizen en in een deel van de 
verzorgingshuizen. Ook verschi l lende kleinschalige vormen van groepswonen- veelal in niet 
zelfstandige wooneenheden- vallen onder het beschermd wonen . Kleinschalige woonpro jec ten voor 
dementerende ouderen zijn hier voorbeelden van. Ook de 'overige in t ramurale plaatsen' waar toe 
bi jvoorbeeld reval idat iecentra en hospices behoren, zijn eveneens t o t het beschermd wonen 
gerekend. 

Beschut wonen : Tot het 'beschut wonen ' worden gerekend de plaatsen in in t ramurale instel l ingen -

veelal verzorgingshuisplaatsen. Als gevolg van 'extramural isering' word t uitgegaan van een afname 
van de vraag naar beschut w o n e n . 

Begeleid w o n e n : Mensen wonen zelfstandig, maar met (intensieve) begeleiding vanui t een 
zorgaanbieder, (bron: Regionaal kompas 2015-2020) 

Verzorgd wonen : Het 'verzorgd w o n e n ' omvat de woon- en verbl i j fsvormen met zorg op afroep 
Hieronder valt in de toekomst ook een groot aandeel van de huidige verzorgingshuisplaatsen. 
Daarnaast heeft verzorgd wonen betrekking op wooneenheden of (ouderen)woningen, waarbi j een 
huishouden gebruik kan maken van de verpleging en/o f verzorging vanui t een nabijgelegen 
steunpunt of verzorgingstehuis (onder andere aanleunwoningen en serviceflats). 

In de omschri jv ing van verzorgd wonen , zien we nog een expliciete verwi jz ing naar 
'verzorgingshuisplaatsen'. Maar anno 2014 is het klassieke verzorgingshuis een achterhaald concept. 
De inst room van nieuwe bewoners neemt nu al sterk af door beleidsbeslissingen en veranderende 
wensen van burgers; een t rend die zal doorzet ten. Het streven is erop gericht dat iedereen in zijn 
eigen woning op hoge leeft i jd kan bli jven wonen tenzij de medische indicatie zodanig is dat het 
noodzakeli jk is om in een beschermde woonvorm te wonen . 

Eén van de meest ingri jpende gevolgen van de nieuwe wetgeving is dat de bestaande capaciteit in 
verzorgingshuizen (geleideli jk) moet worden omgezet in verpleegvoorzieningen en een andere deel 
in zelfstandige woningen waar wel de gevraagde zorg op afroep beschikbaar is. Deze ontwikke l ing zal 
zorgen voor een extra ru imtevraag om dezelfde hoeveelheid mensen te huisvesten ten opzichte van 
de huidige verzorgingstehuizen. 

Geschikt w o n e n : Het 'geschikt w o n e n ' omvat de zelfstandige woningen, waarvan diverse kenmerken 
maken dat ze meer geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking dan reguliere 
woningen. Hiertoe behoren bi jvoorbeeld ouderenwoningen, waarbi j die woningen ook onderdeel 
kunnen ui tmaken van een complex, aangepaste woningen en andere ' nu l t redenwon ingen ' . Zorg is 
hierbi j op afspraak mogeli jk (bi jvoorbeeld thuiszorg). Maar ook reguliere koopwoningen kunnen 
geschikt zi jn. 

Afs temming wonen en zorg: Bij het toewi jzen van de mate van zorg en ook voor de inschatt ing van 
de vraag of mensen in de toekomst wel of niet zelfstandig kunnen wonen , word t gebruikt gemaakt 
van de zogenaamde zorgzwaarte pakketten. Mensen die vallen onder het zorgzwaartepakket 5, 6, 7 8, 
9 en 10 (bi jvoorbeeld mensen met ernstige l ichamelijke beperkingen, mensen met ernstige 
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dement ië le klachten) worden geacht niet zelfstandig te kunnen wonen . Mensen onder het 
zorgzwaartepakket 4 kunnen in bepaalde gevallen wel zelfstandig wonen en in ander gevallen weer 
niet (bi jvoorbeeld mensen met een matige vo rm van dement ie , mensen op leeft i jd met 
ouderdomsklachten in samenhang met ernstige zintuigli jke beperkingen). In het bi jzonder hierover 
zijn en zullen discussies ontstaan over de indicatie of iemand wel of niet zelfstandig kan wonen . 
Mensen val lend onder de lagere zorgzwaartepaketten 1 t / m 3 worden geacht zelfstandig te kunnen 
wonen , bi jvoorbeeld mensen met minder zware l ichamelijke beperkingen en beginnende dement ie . 

Stichting tan te Louise-Vivensis heeft al lange termi jn huisvestingsplannen gemaakt voor de toekomst . 
Het is in ieder geval zaak om de geplande afname van de huidige verzorgingshuisplaatsen op te 
vangen in de reguliere woningvoorraad. In dit geval bij voorkeur zoveel mogel i jk in n ieuwbouw 
vergeli jkbaar met de plannen zoals die in Nieuw-Vossemeer zijn gereal iseerd. Probleem met de 
plannen van st icht ing tante Louise-Vivensis is dat zij toes temming dienen te vragen voor het te 
realiseren aantal verpleeghuisplaatsen (beschermd wonen) bij het Zorgkantoor. Op dit momen t is er 
nog steeds geen overeenstemming met het Zorgkantoor over de toewi jz ing waardoor de doorgang 
van de plannen van st ichting tan te Louise-Vivensis niet zeker is. Dit gebrek aan duidel i jkheid is een 
ernstig probleem en kan to t een impasse li jden die ongewenste leegstand van verpleeghuizen t o t 
gevolg kan hebben, met de daarbij behorende financiële en maatschappel i jke p rob lemen. 

De meest recente inzichten vanui t st ichting tante Louise-Vivensis van december 2014 staan 
hieronder weergegeven. 

Capaciteit (december 
2014) 

Perspectief toe l ich t ing 

Lindenburgh 
(Steenbergen) 

Verpleeghuisplaatsen 
90 

Renovatie v o o r - 6 0 
verpleeghuisplaatsen 

Renovatie verpleeghuis 
naar 1 persoonskamers 

Onze Stede 
(Steenbergen) 

Verzorgingshuisplaatsen 
64 
Verpleeghuisplaatsen 
49 

Behoud als 
verzorgingstehuis in 
eigendom t o t 2017 

Geen verpleeghuiszorg 

Vossemeren (Nieuw-
Vossemeer) 

Verzorgingshuisplaatsen 
36 
Verpleeghuisplaatsen 
24 

24 
verpleeghuisplaatsen 

Opgeleverd. 24 
verpleeghuiszorgplaatsen 
* 24 zelfstandige 
won ingen . 

Nieuwe Haven 
(Dinteloord) 

-37 
verzorgingshuisplaatsen 
8 verpleeghuisplaatsen 

24 
verpleeghuisplaatsen 
24 zelfstandige 
woningen 

De cijfers weergegeven vanui t st icht ing tante Louise-Vivensis vo ldoen niet aan de te verwachten 
toekomst ige vraag naar beschermd wonen . Op basis van de provinciale prognoses w o r d t een 
toename verwacht van 60 in t ramurale plaatsen (beschermd wonen) van 2012 to t 2024 en in de 
periode van 2024 t o t en met 2029 van nog eens 40 intramurale plaatsen (beschermd wonen) . 
Hiertegenover staat dan wel een te verwachte afname van 55 plaatsen voor beschut w o n e n . 
Stichting tan te Louise-Vivensis gaat als grootste parti j juist uit van een afname van 63 
verpleeghuisplaatsen. In plaats van een toename. Dit zou inhouden dat andere part i jen dan st icht ing 
tante Louise-Vivensis in de toenemende vraag naar -verpleeghuisplaatsen dienen te vo ldoen. Het te 
kort aan verpleeghuisplaatsen is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren waar 
het bet ref t het wonen . Het geconstateerde probleem kan volgens ons, puur gezien vanui t de 
beschikbare ru imte geheel of in ieder geval voor een belangrijk deel al wo rden opgelost door Onze 
Stede geschikt te maken als verpleegtehuis. 
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Onderstaand staan de gegevens weergegeven zoals die voor de gemeente Steenbergen gelden (Bron: 
Provinciale bevolking- en woningbehoef tenprognoses 2014 ). 

Verwachte afname toename "b i jzondere" woonvormen in de periode 2012-2030 
Beschermd Beschut Totaal 

intramuraal 
Verzorgd Geschikt 

100 7-55 H-45 155 625 

3.5. Woonomgeving en voorzieningen 

De koper van een won ing kijkt niet enkel naar de kwal i tei t van een won ing , het aantal kamers, prijs 
etc. maar nadrukkel i jk ook naar de woonomgeving en de aanwezige voorzieningen. De lokale 
woningcorporat ies uit de regio hebben in 2011 en in 2013 een onderzoek gedaan middels het 
u i tzet ten van enquêtes naar de leefbaarheid in Steenbergen. Hierbij is een onderscheid gemaakt 
naar de fysieke woonomgev ing , de sociale woonomgeving, ongenoegens en vei l igheid. De gemeente 
scoort gemiddeld een 7,5 qua leefbaarheid. Dit is gelijk aan het landeli jk gemiddelde. Kort 
samengevat kun je dan concluderen dat de gemeente geen echte prob leembuur ten kent maar dat de 
gemeente ook niet bu i tengewoon aantrekkeli jk is o m te wonen . Het streven zou er op gericht 
moeten zijn o m dit wel te zijn en daarop in te zetten. Om inzicht te hebben in de vraag waar energie, 
t i jd en eventueel middelen in gestoken moet worden, is het wenseli jk o m de verschil len per kern of 
wi jk te bekijken die uit het onderzoek naar voren komen (bron: Leefbaarheid in de gemeente 
Steenbergen, Lemon vervolgmet ing 2013). 

Fysieke leefomgeving 

Steenbergen Centrum 

Steenbergen Centrum scoort lager dan de andere wi jken of kernen waar het bet re f t de pr i js-kwal i tei t 
van woningen, de woonomgev ing , de groenvoorzieningen, het aanbod en onderhoud van 
speelvoorzieningen. Waar het de aanwezigheid van voorzieningen betref t zi jnde winkels, medische 
voorzieningen, zorgvoorzieningen, kerken scoort Steenbergen Centrum juist hoger dan het 
gemeentel i jk gemiddelde. 

Steenbergen Zuid 

Steenbergen Zuid scoort qua leefomgeving, groenvoorzieningen, speeltoestel len en dergeli jke 
gemiddeld. Op het gebied van de aanwezigheid van scholen, openbaar vervoer, sportvoorz ieningen, 
medische voorzieningen en kerken scoort Steenbergen Zuid boven gemiddeld . Een negat ie foordee l 
w o r d t gegeven ten aanzien van de aanwezigheid/afwezigheid van een w i jkcent rum of buurthuis. 

Steenbergen Noord 

Steenbergen Noord scoort op vr i jwel alle aspecten van de fysieke leefomgeving bovengemiddeld. 
Al leen ten aanzien van scholen en wi jk en buur tcent rum scoort Steenbergen Noord beneden het 
gemeentel i jke gemiddelde. 

Welberg 

Deze kern scoort over het geheel gezien bovengemiddeld dan de rest van de gemeente . M inpun ten 
zijn de geringe aanwezigheid van winkels en medische voorzieningen. 
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Dinteloord 

Dinteloord scoort op het gebied van de fysieke woonomgeving, groenvoorzieningen en het 
onderhoud, speelvoorzieningen significant lager dan de rest van de gemeente . Ten aanzien van 
openbaar vervoer, w inke l , scholen, sportvoorzieningen, dorpshuizen, kerken scoort Dinte loord juist 
aanzienlijk hoger dan gemiddeld . 

Kruisland 

De kwal i te i t van won ingen, prijs kwal i te i tsverhouding, woonomgev ing w o r d t als posit ief ervaren. 
Positief wo rd t geoordeeld over het n ieuwe MFA Kruisland. Het aanbod en bereikbaarheid van 
zorgvoorzieningen scoort zeer laag. 

Nieuw- Vossemeer 

Nieuw-Vossemeer scoort over het geheel gezien over alle aspecten van de fysieke leefomgeving 
bovengemiddeld. Opval lend hierbi j is de aanzienlijke hogere score ten opzichte van andere kernen 
waar het bet re f t het aanbod van groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Ook het aanbod van 
medische en zorgvoorzieningen scoort bovengemiddeld hoog. Opval lend laag scoort Nieuw-
Vossemeer op het aanbod van winkels, openbaar vervoer en sportvoorz ieningen. 

De Heen (Voor De Heen zijn er in 2013 te weinig enquêtes ingevuld o m bet rouwbare ui tspraken te 
doen. De resultaten die er zijn geven echter toch een herkenbaar beeld waardoor de resul taten hier 
wel worden genoemd) 

De kwal i te i t van de woonomgev ing en het aanbod van groenvoorzieningen w o r d t als posit ief 
ervaren. Het aanbod van scholen, winkels, openbaar vervoer, sportvoorz ieningen, medische 
voorzieningen en zorgvoorzieningen scoort in De Heen laag. 

Sociale woonomgev ing (betrokkenheid, inzet buurt , omgang etnische groepen, thuisgevoel) 

Qua sociale woonomgev ing scoort de gemeente over het geheel goed. Steenbergen scoort als 
grootste kern qua betrokkenheid iets lager dan de kleinere kernen. Waarbi j Welberg , Kruisland, 
Nieuw-Vossemeer en De Heen weer hoger scoren dan Dinte loord. 

Ongenoegens 

Waar het bet re f t ongenoegens valt alleen Steenbergen Centrum in negatieve zin uit de t oon . Hier 
valt op dat men ontevreden is over de overlast van act iv i tei ten en de verkeersoverlast. 

Veil igheid 

Het veil igheidsgevoel in de gemeente is groot , alleen Steenbergen Cent rum scoort hierbi j als wi jk 
minder dan de andere kernen of w i jken, in het bijzonder cr iminal i te i t en de school-huisroute voor 
kinderen krijgen een lager cijfer. 

Op de volgende bladzijde is de ci j fermatige samenvatt ing van de resultaten van het onderzoek van de 
woningcorporat ies naar de leefbaarheid in de gemeente aangegeven. 
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3.6. Huisvesting buitenlandse werknemers 

Per 1-1-2014 zijn in de gemeente 747 personen met een niet Nederlandse nat ional i te i t gehuisvest. 
429 hiervan hebben een Oost-Europese national i tei t (Bron: gemeentel i jke Basisregistratie personen). 
De grootste groep 332 personen, heeft de Poolse national i tei t (dit zijn overigens niet alleen 
buitenlandse arbeidsmigranten maar ook kinderen met een buitenlandse nat ional i te i t ) . Naast de 
ingeschrevenen zijn er ook een groot aantal Poolse en andere Oost-Europese werknemers gehuisvest 
binnen de gemeente maar niet ingeschreven. Dit aantal word t geschat op ongeveer 600. 

In regionaal verband (Rwb) zijn in 2013 afspraken gemaakt op het gebied van de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Deze afspraken zijn gemaakt op basis van een rapport van maart 2013; quick scan 
arbeidsmigranten Regio west-brabant . De gemeente zou op basis hiervan een taakstel l ing hebben 
voor de huisvesting van 780 te huisvesten personen, exclusief het Agro Food Cluster Nieuw-

Prinsenland (560 werkzame arbeidsmigranten en 220 overige aan de gemeente gebonden 
arbeidsmigranten, bi jvoorbeeld kinderen en partners die niet werkzaam zijn binnen de gemeente) . 
Op basis van een eigen gemeentel i jke inventarisatie word t deze opgave hoger geschat. De verklar ing 
voor de hogere inschatt ing uit het eigen onderzoek bli jkt te liggen in het fe i t dat het regionale 
onderzoek uitging van het aantal gemiddelden buitenlandse werknemers per bedri j f . In onze 
gemeente zijn een aantal zeer grote glastuinbouwbedri jven gehuisvest die aanzienli jk meer 
buitenlandse arbeidsmigranten in dienst hebben dan het gemiddelde per bedri j f . Volgens de eigen 
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inventarisatie zijn er per 1-1-2014 1150 buitenlandse arbeidsmigranten werkzaam binnen de 
gemeente. Als je uitgaat van dezelfde verhoudingen die aangehouden zijn bij het regionale 
onderzoek brengt deze werkgelegenheid nog een extra huisvestingsbehoefte van o n g e v e e r - 4 4 8 
personen met zich mee (personen die hier niet werkzaam zijn maar wel in Nederland t i jdel i jk wonen 
zoals partners en kinderen). 
Samengevat voor de werkgelegenheid en huisvesting van arbeidsmigranten betekent dit voor de 
gemeente Steenbergen het volgende: (bronnen: rapport quick scanarbeidsmigranten Regio west 
brabant, maart 2013 Gerrichhauzen en Partners, eigen gemeentel i jke inventarisat ie, rappor t 
huisvesting arbeidsmigranten Agro-Foodcluster West-Brabant, september 2009 HAS ) 

Gemeente: Steenbergen Werkgelegenheid arbeidsmigranten 
Werkzame arbeidsmigranten conform rapport Rwb (regio West-Brabant) 560 
Overige aan de gemeente gebonden arbeidsmigranten conform rapport RWB 220 
Totaalopgave bedden tot 2019 conform rapport Rwb 780 

Werkzame arbeidsmigranten conform eigen inventarisatie exclusief AFCNP 1000 
Werkzame arbeidsmigranten conform eigen inventarisatie op AFCNP 2013 150 
Nog te realiseren werkgelegenheid conform eigen inventarisatie op AFCNP 840 
Voor de huisvesting van arbeidsmigranten verbonden aan projecten van regionale betekenis 
inclusief het AFCNP moeten (sub)regionale afspraken worden gemaakt. 
Extra aan de gemeente gebonden arbeidsmigranten per 1-1-2014 448 
Extra aan de gemeente gebonden arbeidsmigranten bij volledige 
realisering AFC NP 328 

Het aantal gehuisveste arbeidsmigranten in 2014 binnen de gemeente ligt lager dan het aantal 
werkzame arbeidsmigranten binnen de gemeente. Een aanzienlijk deel van het aantal werkzame 
arbeidsmigranten w o o n t bui ten de gemeente. Uit eigen inventarisatie komen de volgende cijfers 
naar voren qua huisvesting. 

Gemeente Steenbergen huisvestingscapaciteit arbeidsmigranten 

Stella Maris: 400 
Agrarische bedrijven 60 
Overige pensions binnen de bebouwde kom 25 
In de reguliere woningvoorraad (niet strijdig met beleid) 275 
Totaal 760 

Nader te inventariseren op te lossen huisvestingsproblematiek (Mogeli jk) strijdig met beleidsnota 
huisvesting arbeidsmigranten. 
Sunclass bungalowpark 160 
Gebruik woningen niet ingeschrevenen +/-100 

Uitgaande van het ui tgangspunt dat binnen de gemeente werkzame personen, excl. AFCNP ook in de 
gemeente worden gehuisvest, inclusief de daarmee samenhangende opgave aan overige aan de 
gemeente gebonden arbeidsmigranten (conform berekeningsmethodiek Regionaal onderzoek), is er 
sprake van een huisvestingstaakstell ing van 1000 werkzame arbeidsmigranten * 390 overige aan de 
gemeente gebonden arbeidsmigranten (excl. AFCNP) - 1390 personen . 

Per 1-1-2014 is er sprake van een huisvestingscapaciteit conform het vastgestelde beleid en de van 
760 personen. Dit resulteert nog in een huisvestingsopgave van 630 personen . 

In de prakt i jk bl i jkt dat een deel van de werkzame arbeidsmigranten momentee l in andere 
gemeenten gehuisvest zijn. Dit wo rd t bevestigd bij concrete navraag bij de grootste werkgevers, met 
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arbeidsmigranten in dienst. Andersom gebeurt ook, mensen die werkzaam zijn bui ten de gemeente 
maar woonacht ig zijn binnen de gemeente, maar dit gebeurt minder. Het gevolg hiervan is dat het 
niet noodzakeli jk is om de volledige doelstel l ing te halen, omdat zij elders in de buurgemeenten al 
gehuisvest zijn. Bovendien zal een gedeelte van de werknemers ook uiteindel i jk permanent in de 
reguliere woningvoorraad gaan wonen . 

Voor maximaal 260 arbeidsmigranten dient een alternat ief te worden gezocht of dient te worden 
gekozen voor legalisatie voor zover di t mogeli jk zou zijn. Zoals bekend loopt momentee l een 
handhavingstraject aangaande de huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclass bungalowpark. 
De ui tkomsten van di t handhavingstraject zijn onzeker. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar 
de toekomstmogel i j kheden van het Sunclass bungalowpark (zie raadsmededel ing 23 september 
2014) 

De geschatte huisvestingscapaciteit van +Į-100 niet ingeschrevenen die gehuisvest worden in de 
reguliere woningvoorraad, voldoen mogeli jk ook niet aan de uitgangspunten van het 
huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. Mensen die hier kort werken dienen niet gehuisvest te worden 
in de reguliere woningvoorraad, er is in die gevallen nameli jk geen sprake van een woonfunc t ie maar 
van een pensionfunct ie. Probleem bij deze inschatting is wel dat het ook kan zijn dat deze mensen 
hier wel langer verbl i jven maar zich niet hebben ingeschreven. De str i jdigheid zit hem dan niet in het 
fe i t dat er w o r d t gehuisvest in str i jd met het vastgestelde bestemmingsplan en het beleid maar dat 
men zich onterecht niet heeft ingeschreven. 

Op 25 februar i 2010 is de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Hierin staat 
opgenomen op welke wijze de arbeidsmigranten dienen te worden gehuisvest. Zoals hiervoor al 
aangegeven vindt momentee l niet alle huisvesting plaats conform di t beleid. In deze visie zal gekeken 
worden of het huidige beleid gehandhaafd kan worden of dat er bepaalde bijstel l ingen nodig zi jn. 

Het Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland zorgt voor extra werkgelegenheid voor onder andere 
arbeidsmigranten. Op grond van onderzoek van de Hogere Agrarische School van jun i 2009, 
huisvesting arbeidsmigranten Agro-Foodcluster West-Brabant, w o r d t de huisvest ingsbehoefte aan 
arbeidsmigranten als gevolg van het glastuinbouwgedeelte van het Agro-Foodcluster geschat tussen 
de 660 en 990 personen. In het eerdere schema op blz. 19 is uitgegaan van de maximale capacitei t 
zoals genoemd in het rappor t , maar di t kan uiteindeli jk in de prakt i jk dus minder zijn. Momen tee l zijn 
er al 150 buitenlandse werknemers werkzaam op het Agro-Foodcluster Nieuw Prinsenland. In de 
bestuursovereenkomst met de provincie over de ontwikkel ing van het Agro-foodcluster is 
afgesproken dat de extra huisvestingstaakstell ing word t verdeeld over de regio. In 2013 is besloten 
dat er ten aanzien van grotere bovenregionale werkgelegenheidsontwikkel ing aanvul lende afspraken 
kunnen worden gemaakt over de verdel ing tussen de gemeenten in de regio. Tot nu toe zijn de 
gemaakte afspraken over bovenregionale ontwikkel ingen echter nog niet ver taald. De gemeente 
Bergen op Zoom heef t wel aangegeven meer bij te wil len dragen bovenop de " regul iere" 
afgesproken huisvestingstaakstell ing voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 
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4. BELEIDSKEUZES 

4.1 Bestaande woningvoorraad 

Als gevolg van de vergri jzing en de verwachte beperkte groei van het aantal huishoudens en daarmee 
dus ook een geringere n ieuwbouwopgave op de lange termi jn wo rd t de kwal i te i t van de bestaande 
woningvoorraad belangri jker. De geringe groei van het aantal huishoudens in combinat ie met de 
vergrijzing heeft t o t gevolg dat ouderen zijn aangewezen op hun bestaande woning. Onbeperkt 
b i jbouwen voor de sterk vergri jzende groep is immers gelet op de to ta le behoef te aan woningen niet 
mogel i jk. Op zich is dit geen prob leem omdat de grootste groep ouderen ook daadwerkel i jk in de 
huidige won ing wi l bl i jven wonen . Naar schatt ing ongeveer 90ŵ van de 55 + ers wi l in de huidige 
woning bli jven wonen . Een groep van ongeveer 5*26 heeft daadwerkel i jke de in tent ie o m te verhuizen, 
(bron Vivare, Eric van Ophoven). Ten slotte is er nog een groep die moet verhuizen vanwege 
problemen met de gezondheid (deze laatste groep word t in de toekomst procentueel gezien 
mogeli jk nog kleiner uitgaande van het nieuwe beleid om mensen met gezondheidsproblemen langer 
zelfstandig te laten wonen) . Dit laatste heeft wel t o t gevolg dat er veel w o r d t gevraagd van de 
zorgverleners, de kwal i te i t van de zorg en de bereikbaarheid van de zorg. In het W m o beleidsplan 
2015-2017 is dit verder ui tgewerkt . 

Wetende dat een groot aantal van de ouderen in de huidige woningen wil bli jven wonen is de 
kwal i te i t van de woningen ui termate belangrijk. Op dit punt is er tegenwoord ig ook veel mogeli jk. 
Vroeger was het bi jvoorbeeld niet mogeli jk om in iedere woning een t rap l i f t te plaatsen, 
tegenwoord ig kan dat wel . Niet meer kunnen t rap lopen- de belangri jkste dr i j fveer om iets aan de 
woonsi tuat ie te veranderen- is geen belemmer ing meer voor zelfstandig bli jven w o n e n . (Bron: 
woonvoorkeuren specifieke woonvo rmen voor ouderen, een verhaal met vele gezichten, 
Companen). 

Om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogeli jk zelfstandig kunnen wonen is het wensel i jk dat 
woningen zowel in de koop en de huursector zoveel als mogeli jk levensloopbestendig worden 
gemaakt. Levensloopbestendig (ver)bouwen wil zeggen dat alle zogenaamde pr imaire ru imten 
(keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden. In 
de prakt i jk heeft een groot gedeelte van de woningen waar 55-t- ers wonen niet deze funct ies 
geli jkvloers. Op zich is dit ook geen probleem omdat velen nog goed te r been zijn en men hier vaak 
ook geen behoef te aan heeft . Men heeft bi jvoorbeeld l iever een grote woonkamer dan een 
slaapkamer op de begane grondvloer. Er valt in dit opzicht dus wein ig t e sturen. Er zijn echter ook 
andere manieren om een won ing toch geschikt te maken om t o t op hoge leeft i jd te kunnen bli jven 
wonen , zoals de eerder genoemde t rap l i f t . Van belang is dat er voldoende kennis is bij de doelgroep 
55 * ers over de mogel i jkheden om een woning geschikt te maken om ook t o t op hoge leeft i jd t e 
kunnen bli jven wonen in de eigen woning , al dan niet met levering van zorg aan huis. De gemeente 
zal middels actieve voor l icht ing en communicat ie al dan niet in samenwerk ing met andere 
organisaties, zoals ouderenbonden en woningcorporat ies aandacht vragen voor het 
levensloopbestendig en/o f geschikt maken van bestaande woningen o m t o t op hoge leeft i jd in de 
eigen woning te kunnen bli jven wonen . Bijkomend voordeel van het vroegt i jd ig levensloopbestendig 
maken van wonen is dat de aanvragen voor woningaanpassingen hierdoor kunnen worden 
teruggedrongen. Hierbij aangetekend dat de doelgroep zodanig veel groter w o r d t in de toekomst dat 
het lastig zal zijn, ook bij een succesvol t ra ject , om het aantal aanvragen voor woningaanpassingen 
daadwerkel i jk te rug t e dr ingen. 

Om bestaande r i jwoningen in de huur - en koopsector in de gemeente geschikt te maken om t o t op 
hoge leeft i jd te kunnen bli jven wonen heeft Woningst icht ing Stadlander een project gestart onder 
de naam Slimmer en Snel. Het project Slimmer en Snel betref t een renovat ie /verbeterp lan van het 
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zogenaamde type 107. Woningen (r i jwoningen met een beperkte woonopperv lak te en een beperkte 
breedte) die in de jaren 50, 60 en 70 veel gebouwd zijn in de gemeente en in de rest van de regio. 
Een deel van di t bezit is in de loop van de jaren verkocht. Gelet op de vergri jzing in combinat ie met 
het fe i t dat de huishoudensgroei beperkt zal zijn, is het noodzakeli jk om di t type won ingen geschikt 
te maken zodat men ook t o t op hoge leeft i jd in de eigen won ing kan bli jven w o n e n . Stadlander heef t 
daarom besloten om niet alleen de huurders maar ook de kopers van het type won ing 107 de 
mogel i jkheid te bieden o m de woningen levensloopbestendig en /o f energiezuinig te maken. Hiervoor 
zijn verschi l lende keuze pakketten opgesteld variërend van enkel energiezuinig t o t een vol ledig 
levensloopbestendige won ing met slaap- en badkamer op de begane grondvloer. In de gemeente 
Steenbergen gaat het in to taal o m 163 woningen, waarvan het grootste deel , 78 won ingen, staat in 
de wi jk Steenbergen Zuid. Het unieke van het project is dat de woningeigenaren mee kunnen l i f ten 
en dat er samenwerk ing gezocht is met een bank over de f inancier ing van de verbouwing. Overigens 
kunnen naast banken ook private investeerders een belangrijke rol spelen o m vergel i jkbare 
ini t iat ieven to t een succes te maken. 

Het is voor eigenaren met een groter woningbezi t in de gemeente gelet op de hoge kosten niet al t i jd 
mogeli jk om t o t generieke aanpassingen van het tota le woningbezi t te komen. De Woningst icht ing 
Dinteloord hanteert op basis van het met verschil lende betrokken part i jen t o t stand gekomen 
rapport "Op één lijn in Dinte loord, visie op senioren 2014-2019" het ui tgangspunt o m geen generieke 
aanpassingen te doen aan de woningvoorraad en juist per individu te beoordelen in hoeverre tegen 
acceptabele kosten een won ing aangepast kan worden aan de fei tel i jke behoef te van het indiv idu. 

De gemeente wi l dergeli jke ini t iat ieven ondersteunen. Niet zozeer door zelf actief te part ic iperen, 
maar door be lemmer ingen, bi jvoorbeeld in de zin van beperkende bestemmingsplanregels zoveel 
mogeli jk weg te nemen. Tot nu toe is overigens in het project Sl immer en Snel niet gebleken dat er 
sprake was van planologische belemmer ingen. Mochten zich in de toekomst we l dergeli jke 
belemmer ingen voor doen, dan zullen deze zoveel als mogeli jk worden opgelost. Waarbi j wel 
rekening wo rd t gehouden met het fe i t dat de regels in het bestemmingsplan niet zijn opgesteld ten 
behoeve van de bouwer maar te r bescherming van de omgeving, de directe buren maar ook te r 
bescherming van het straatbeeld. Er zal dus alt i jd een gepaste belangenafweging plaatsvinden in 
dergeli jke geval len, waarbi j deze in het geval van levensloopbestendig en /o f energetisch bouwen 
sneller in het voordeel zal uitval len van de in i t iat iefnemer. 

Nader onderzocht zal worden of voor dergeli jke verbouwingen voor mensen met een smallere beurs 
een f inancieringsregel ing get ro f fen kan worden via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten. Tevens is het van belang om bij de u i twerk ing van dergel i jke in essentie 
posit ieve ini t iat ieven ook aandacht te hebben voor de huurpri js van de nieuwe won ingen. De 
kwal i te i tssprong aangaande het woongenot brengt in de prakti jk vaak ook een huurverhoging met 
zich mee. Van belang is dat hier aandacht voor is en dat van geval t o t geval nader wo rd t bekeken en 
besproken in hoeverre het wensel i jk is om het kwali teitsniveau van de bestaande 
huurwoningvoorraad op te waarderen in relatie t o t de betaalbaarheid van won ingen. Waarbi j in 
tegenstel l ing t o t het ver leden ook de inbreng en het standpunt van de huurdersvereniging(en) 
nadrukkel i jker een rol zal spelen. De gezamenli jke lokale woningcorporat ies uit de regio en de 
gemeente(n) zijn voornemens om een woonlastenonderzoek te doen. De u i tkomsten van dit 
onderzoek zijn van belang o m de discussie tussen kwal i tei t en betaalbaarheid voora l waar het bet ref t 
de huisvesting van mensen behorende to t de primaire doelgroep zo zuiver mogel i jk te kunnen 
voeren. 

Het energiezuinig of energieneutraal bouwen zal zoveel als mogeli jk wo rden gest imuleerd. Hiervoor 
gelden de ui tgangspunten zoals die zijn vastgesteld op 31 mei 2012 in de duurzaamheidsnota 2012-
2020 en het onder tekende regionale convenant duurzaam bouwen d.d. 15 mei 2014. Via het 
ingezette spoor van de mil ieubeleidsnota en het convenant duurzaam bouwen zal d i t verder worden 
u i tgewerkt . Voor het energiezuinig verbouwen is al een f inancieringsregeling vergel i jkbaar met de 
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starterslening, de zogenaamde duurzaamheidslening ingesteld. In tegenstel l ing to t de starterslening 
w o r d t hier echter wein ig gebruik van gemaakt. 

De bestaande woningvoorraad is dus belangri jk, maar tegel i jkert i jd is het lastig o m hier als overheid 
invloed op uit te oefenen. Er zal dus in de komende jaren nog meer dan nu aandacht wo rden besteed 
aan het zoveel als mogeli jk levensloopbestendig, levensloopgeschikt, maken van de woningvoorraad 
maar ook aan het energiezuinig of energieneutraal maken van de bestaande won ingvoor raad. Deze 
aandacht zal echter niet bestaan uit n ieuwe regelgeving maar uit het bij elkaar brengen van part i jen 
(waaronder ook banken en andere financiële instell ingen) en het geven van actieve voor l icht ing aan 
burgers en commercië le bedri jven over de voordelen van levensloopbestendig en energetisch 
ve rbouwen. Niet alleen is het lastig om invloed uit te oefenen, het is nog lastiger o m het succes van 
het beleid daadwerkel i jk te meten. Tegenwoordig kunnen vele aanpassingen o m woningen geschikt 
te maken gewoon vergunningsvri j plaatsvinden waardoor de gemeente geen bet rouwbaar inzicht 
heeft op de ontwikkel ingen betref fende het geschikt maken van won ingen. Het aantal aanvragen 
voor woningaanpassingen in het kader van de W m o 2015 is eigenli jk de enige indicator om het 
succes van het beleid enigszins te kunnen meten. 

Als gevolg van onder andere de int roduct ie van de verhuurderhef f ing zien de woningst icht ingen zich 
genoodzaakt om de huurpri jzen te verhogen. Uit de analyse bli jkt dat in de gemeente Steenbergen 
vooral 65 + ers in sociale huurwoningen wonen . In combinat ie met het fei t dat deze leeft i jdsgroep 
ook op het gebied van zorg meer aandacht nodig heeft, is de betaalbaarheid van de huurwon ingen 
een belangrijk aandachtspunt. De gemeente ondersteunt dan ook het ini t iat ief van de gezamenli jke 
lokale woningcorporat ies om een woonlastenonderzoek u i t t e voeren in de gemeenten waar in zij 
hun bezit hebben en wi l op basis van de resultaten van di t onderzoek concrete afspraken hierover 
maken met de woningst icht ingen. 

Mede ook als gevolg van de in t roduct ie van de verhuurderhef f ing zien woningst icht ingen zich 
genoodzaakt om meer huurwoningen te verkopen. Dit zorgt ervoor dat het aantal goedkope 
koopr i jwoningen nog groter zal worden dan nu het geval. Hierdoor kan op te rmi jn mogel i jk een 
probleem ontstaan op de won ingmark t , zeker in het geval er sprake is van economische groei . De 
corporat ies hebben aangegeven dit probleem in ieder geval bespreekbaar te wi l len maken en vragen 
om in samenwerk ing met de regionale gemeenten (Rwb) te bekijken hoe de part icul iere eigenaar 
met deze ontwikke l ing kan meegaan. De gemeente staat hier we lwi l lend tegenover en zal deze wens 
inbrengen in het regionale over leg, zodat eventuele vervolgstappen kunnen wo rden gemaakt. 

De afgelopen jaren zijn er vooral vanui t de woningst icht ingen ini t iat ieven on tp loo id t o t sloop van 
oudere niet levensloopbestendige woningen en het hiervoor in de plaats bouwen van 
levensloopbestendige won ingen, zoals het plan Papiermolen in Din te loord. De verwacht ing is dat d i t 
ook in de komende jaren, zij het in beperkte mate zal plaatsvinden. Dergeli jke ini t iat ieven zullen in de 
toekomst in principe posit ief worden benaderd. Zij het dat ook hiervoor geldt dat andere belangen 
zwaarder kunnen wegen in de belangenafweging om ergens wel of niet aan mee te werken . Denk 
hierbi j b i jvoorbeeld aan de monumenta le status van een bepaald pand. 

Tijdens de gehouden beeldvormende vergadering werd de vrees geuit dat er op lange te rmi jn een 
overschot aan woningen zal ontstaan vanwege een te verwachten bevolkingskrimp en we rd h iervoor 
specifiek aandacht gevraagd. Uit de meest recente provinciale behoef teramingen van ok tober 2014 
is gebleken dat de kr imp zich pas na 2025 zal inzetten. Er moet echter we l aandacht zijn voor 
leegstand. Daarom w o r d t de leegstand sinds 2010 al jaarli jks gemon i to rd . Het is lastig, zo niet 
onmogel i jk om nu maatregelen te t re f fen voor een probleem dat zich mogel i jk pas op de lange 
te rmi jn zal voordoen. De leegstand zal daarom bli jvend worden gemon i to rd . Moch ten er zich 
daadwerkel i jk prob lemen voordoen , bl i jkende uit de jaarli jkse mon i to r ing , dan kunnen concreet 
maatregelen worden get ro f fen . De leegstand is sinds de crisis op de won ingmark t , als gevolg van een 
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t i jdel i jke vraaguitval , relatief hoog (per 1-1-2014 4,396 van de to ta le woningvoorraad) . De 
verwacht ing is echter dat nu de won ingmark t aantrekt deze leegstand minder zal wo rden . 

Om te voorkomen dat er leegstand ontstaat, is het belangrijk dat de huidige inwoners hier wi l len 
bli jven wonen en dat n ieuwe inwoners naar de gemeente toe t rekken. Het belangri jkste voor de 
keuze van een woonplaats, is niet zozeer de kwal i tei t van een won ing , de kwal i te i t kun je immers zelf 
verbeteren, maar vooral de kwal i te i t van de leefomgeving. De kwal i te i t van de leefomgeving is dan 
ook van het grootste belang en dient meer pr ior i te i t te kri jgen. In paragraaf 4.3. Woonomgev ing en 
voorzieningen w o r d t hier verder op ingegaan. 

Ten slotte komen er in het bui tengebied steeds meer agrarische bedri j fsopstal len leeg te staan als 
gevolg van de schaalvergrot ing. Door het omzet ten naar een woonbes temming kan deze leegstand 
gedeeltel i jk wo rden tegengegaan. In de geplande herziening van het bestemmingsplan bui tengebied 
zal gekeken worden naar verru iming to t omzet t ing van agrarische bestemmingen naar 
woonbes temmingen . 

4.2 Beleidskeuzes nieuwbouw 

De snelweg A4 is geopend voor het verkeer. Dit kan een posit ieve invloed hebben op de behoef te 
naar won ingbouw (bestaand en n ieuwbouw) van de won ingmark t in Steenbergen. Steenbergen kan 
hiervan pro f i te ren, door hierop te ant iciperen middels market ing en reclame. Hieraan voorafgaand 
zal een apart marktonderzoek worden gedaan om te kunnen beoordelen welke kansen er l iggen. 
Voor alle duidel i jkheid di t marktonderzoek is iets anders dan een onderzoek naar de 
won ingbehoef te . In de won ingbouwplann ing wo rd t er dan ook geen rekening gehouden met een 
extra won ingbehoef te bovenop de migratiesaldo 0 benadering van de provincie en de extra 300 
woningen opgenomen in de woningbouwplann ing vanwege de te verwachten groei van de 
werkgelegenheid, samenhangend met de realisering van het Agro-Food Cluster Nieuw-Prinsenland. 
Het idee om de gemeente Steenbergen meer als vestigingsplaats te p romoten heeft dus niet als doel 
om de won ingbouwplann ing naar boven toe aan te passen maar heeft als doel o m de gemeente te 
p romoten van als vestigingsplaats in het algemeen en de nu aanwezige bouwgrond sneller te 
verkopen (Denk hierbi j aan het bestemmingsplan Buiten de veste in Steenbergen, De Helenahoeve in 
de Heen, Het bestemmingsplan Beltmolen in Nieuw-Vossemeer en het bestemmingsplan 
Oostgroeneweg in Dinte loord) . 

In het kader van het bevorderen van de verkoop van bouwgrond heeft het college door vaststel l ing 
van de nota aanpassing van het grondpri jsbeleid en methoden cq werkwi jzen ter s t imuler ing 
won ingbouw, enkele belangri jke ui tgangspunten vastgelegd om de won ingbouw te s t imuleren. Op 19 
jun i 2014 is deze nota behandeld door de gemeenteraad. De nota is als bijlage bi jgevoegd bij deze 
woonvis ie. In de nota staan zaken genoemd als het jaarli jks taxeren van de ui t te geven g rond , 
f lexibel omgaan met kavelgroottes en type woningen, erfpacht, de starterslening, n ieuwe 
technologieën, etc. 

Ten aanzien van de kwant i ta t ieve woonbehoe f te word t uitgegaan van het huidige gehanteerde 
beleid, bouwen voor migrat iesaldo 0 * 300 extra woningen in verband met de komst van het Agro-
Foodcluster Nieuw-Prinsenland. Bouwen voor migratiesaldo 0 houdt in dat er vanaf 1-1-2014 t o t 1-1-
2020 595 woningen dienen te worden gebouwd en in de periode 1-2-2020 t o t 1-1-2030 460 
won ingen . Voornamel i jk dus in de eerst komende 5 jaar dienen er nog een behoorl i jk aantal 
won ingen gebouwd . In verband met de huidige langzame ui tg i f te van bedr i jventerre in grond en 
grond voor de bouw van kassen wo rd t voor de periode van 2020 rekening gehouden met een extra 
won ingbouwbehoe f te van 200 woningen in plaats van 300 won ingen. Alleen t o t 2020 is een planning 
opgenomen qua won ingbouwtypo log ie (kwali tat ieve woonbehoef te ) . De planning staat opgenomen 
bij paragraaf 3.3 ( inventarisatie en wo rd t hierbij nogmaals herhaald) 
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Type woning Behoefte woningen Extra won ingbouw AFC Totaal t o t 1-1-

(migratiesaldo 0) t o t 2020 2020 
1-1-2014 t / m 1-1-2020 

Koop (half) vri jstaand 291 40 331 
Koop r i jwoning 127 93 220 
Koop appar tementen 38 38 
Huur grondgebonden -1-13 67 54 
Huur appar tementen 152 152 

Totaal 595 200 795 

Zoals blijkt is er nog een opgave voor de bouw van verschil lende woon typen . Op de korte te rm i jn is 
er vooral vraag naar geschikte woningen voor starters op de koopmarkt en voor 
levensloopbestendige huurwoningen zowel grondgebonden als appar tementen . Uit de cijfers bli jkt 
echter ook dat er een potent ië le vraag is naar wat duurdere woningen vri jstaand of halfvr i jstaand. 
Vanwege de crisis op de woningmark t is deze vraag momentee l niet duidel i jk aanwezig. De 
verwacht ing is wel dat deze potent ieel aanwezige vraag binnen nu en enkele jaren weer wel w o r d t 
ingevuld. Middels de jaarl i jkse moni tor ing zal dit goed in de gaten gehouden worden en daar waar 
nodig kan het bouwprogramma dan worden aangepast. De gemeente kiest er dus ook voor om gelet 
op de concrete marktvraag niet enkel levensloopbestendige woningen te bouwen (slaap-, bad- en 
woonkamer op de begane grond). Dit doet er niet aan af dat ook bij n ieuwbouw aandacht zal zijn 
voor levensloopbestendig en energetisch bouwen. Bij de verkoop van o.a. gemeentel i jke gronden zal 
levensloopbestendig en energetisch bouwen worden gest imuleerd. Bij het energiezuinig of 
energieneutraal bouwen word t aangesloten bij wat opgenomen is in het convenant duurzaam 
bouwen. In de n ieuwbouw valt vanwege de beperkte toename echter aanzienli jk minder winst te 
halen op deze punten dan in de bestaande bouw. 

De planning geldt voor de gehele gemeente en zal dienen te worden gerealiseerd op een aantal 
locaties. In de gemeentel i jke structuurvisie van mei 2012 zijn deze locaties opgenomen. Een aantal 
nieuwe locaties is hieraan nog toegevoegd. Per kern worden de volgende locaties ontwikke ld t o t de 
periode 1-1-2020 of w o r d t er mogeli jk planologisch medewerk ing gegeven (zachte locaties). Mogel i jk 
omdat de beoordel ing van andere planologische aspecten zoals voldoende parkeergelegenheid, 
bodemverontre in ig ing, bedri jven en mil ieuzonering etc., etc. alsnog kan leiden t o t negatieve 
beslui tvorming. Bij de zachte plannen staat bewust geen aantal per locatie genoemd, omdat in het 
verleden is gebleken dat men aan dergeli jke aantallen, hoewel slechts een inschatt ing, al bepaalde 
rechten ont leend. Vandaar slechts een indicatie qua aantallen aan zachte plancapaciteit voor de 
gehele gemeente. 

Harde plannen kern Steenberg en en Welberg ļ 
Locatie 1 Capaciteit 
De Landerije Welberg 23 woningen 
Doktersdreefje 2 8 woningen 
Couveringepark 59 woningen 
Molenweg 16 (in 2014 opgeleverd) 34 woningen 
Westdam 1 5 woningen 
Westdam 22 28 woningen 
Buiten de Veste 236 woningen 
Doornedijkje 4 woningen 
St.Ontcommerstraat 13 woningen 
Totaal Steenbergen, 410 woningen 
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1 Harde plannen kern Dinteloord \ 
1 Locatie 1 I S S I s b b b M 

Oostgroeneweg 52 woningen 
Zuideinde 4 woningen 
Burg.mr. H. popstr./A. Kuijper str 15 woningen 
Papiermolen (in 2014 opgeleverd) 23 woningen 
Totaal Dinteloord 94 woningen 

j Harde plannen kern Kruisland \ 
I Locatie 1 Capaciteit ì 

Herengoed 6 woningen 
Totaal Kruisland 6 woningen 

Harde plannen kern Nieuw-Vossemeer 
Locatie | Capaciteit 
Beltmolen 40 woningen 
Centrumplan Nieuw-Vossemeer 30 woningen 

Totaal Nw-Vossemeer 70 woningen 

Harde plannen kern De Heen 
1 Locatie Capaciteit 

Helenahoeve 14 woningen 
Totaal De Heen 14 woningen 

Ingeschatte restcapaciteit diverse kleinere bouwlocaties 
in de gemeente 
Locatie Capaciteit 
Restcapaciteit 20 woningen 

Harde plannen totaal gemeente Steenbergen 
Locatie Capaciteit 
Totaal, 614 woningen 
Gepland tot 1-1-2020 795 woningen 
Nog te ontwikkelen 181 woningen 

Zachte plannen Steenbergen en 
Welberg 

Locatie 
Ram van Hagendoornstraat 
Oranjewal 
Westhavendijk 
Westdam 1 
Voormalig sportveld Welberg 
Olmendreef 
Zuidwal 2 
Ravelijnstraat (Couveringepark) 
Kapelaan Kockstraat 

Zachte plannen Dinteloord 
Locatie 
Bedrijvenstrook Karei Doormanstraat/Van 
Heemskerkstraat 
Oostgroeneweg, fase 2 
Westgroeneweg 



27 

Westerstraat 
Nieuwe Haven 
Dinteloord Noord-West 
Dorusrijkerstraat 

Zachte plannen Nieuw-Vossemeer 
Locatie 

Zachte plannen De Heen 
Locatie 
Oude school locatie 

Zachte plannen Kruisland 
Locatie 
Wethouder Swagemakerstraat 
Langeweg, pluspunt 

Plannen totaal gemeente Steenbergen 1-1-2020 
Locatie 1 Capaciteit | 
Totaal zacht (indicatie) 441 woningen 
Totaal hard 614 woningen 
Gepland 795 woningen 
Overschot 260woningen 

Hoewel er sprake is van een overschot aan woningbouwlocat ies voor de per iode t o t 2020, is het 
gelet op de omvang van de overschri jding niet noodzakeli jk om nu al keuzes te maken. In de prakt i jk 
zal een deel van de nu geselecteerde locaties niet gerealiseerd worden of pas op de langere t e rm i j n . 
Voor de periode to t 2025 is er geen sprake van een overschot. Jaarlijks zal aan de gemeenteraad 
worden teruggekoppeld hoe het staat met de voortgang van de n ieuwbouwplann ing. In dit jaarl i jkse 
overzicht zal worden aangegeven wanneer locaties van de zachte plancapaciteit zullen wo rden 
opgepakt of def in i t ief afval len. Op dit moment zijn de zachte locaties Westdam 1 (gedeeltel i jk), 
Zuidwal 2, Ram van Hagendoornstraat, en Oranjewal al daadwerkel i jk in de planvoorbereid ing Uit 
het overzicht van de harde en zachte plannen blijkt dat er in alle kernen gebouwd zal bli jven wo rden , 
maar dat de nadruk qua n ieuwbouw komt te liggen op de kernen Steenbergen en Dinte loord. 

In regionaal verband (subregio West-Brabant de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Woensdrecht , Halderberge, Moerd i jk , Rucphen en Steenbergen) worden op basis van de verordening 
Ruimte van de provincie (duurzaamheidsladder Bro) om de twee jaar afspraken gemaakt over de 
n ieuwbouwproduct ie voor de daarop volgende 10 jaar in de subregio en per gemeente . Momen tee l 
geldt voor de gemeente Steenbergen de afspraak dat er gebouwd kan worden voor migrat iesaldo 0 + 
300 extra won ingen voor het Agro-Foodcluster Nieuw-Prinsenland. In een aantal gemeenten in de 
subregio West-Brabant is sprake van een overcapaciteit aan bouwlocat ies. Uitgangspunt is dat de 
overcapaciteit in andere gemeenten niet zal leiden to t een bijstell ing naar beneden qua omvang van 
de tota le n ieuwbouwplann ing voor de won ingbouw in de gemeente Steenbergen. 

Gelet op het te verwachten te kort aan intramurale plaatsen staat de gemeente open voor n ieuwe 
en /o f vern ieuwende ini t iat ieven op het gebied van wonen en zorg. Ook als deze ini t iat ieven 
afkomstig zijn van bui ten de bij ons bekende grotere part i jen. Middels regionale samenwerk ing met 
de Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht zal getracht worden om het 
probleem van het te verwachten te kort aan intramurale plaatsen gezamenli jk op te pakken. Waarbi j 
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ook hier weer wo rd t aangetekend dat de rol van de gemeente beperkt is t o t een faci l i terende ro l , 
waar part i jen bij elkaar worden gebracht en belemmeringen vanui t gemeentel i jke regelgeving zover 
deze er al zi jn, zoveel mogel i jk zullen worden weggenomen. Uit de reactie op het on twe rp van de 
Woonvis ie van st icht ing tante Louise -Vivensis wo rd t duidel i jk dat er sprake is van een complexe 
problemat iek waarbi j de f inancier ing en het Zorgkantoor een belangrijke rol spelen. In regionaal 
verband op het niveau van de 18 +1 gemeenten (Rwb - Regio west-brabant) zullen w i j deze 
problemat iek onder de aandacht brengen. Om zodoende op di t regionale niveau t o t een oplossing te 
komen waarbi j het zorgkantoor en zorginstell ingen betrokken dienen te wo rden . 

4.3. Beleidskeuzes woonomgeving en voorzieningen 

Aan de hand van de resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek in de gemeente Steenbergen 
(LEMON vervo lgmet ing 2013) kan per kern een sterke/zwakte analyse worden gemaakt, een 
zogenaamde SWOT analyse. Op de hierna volgende pagina's is de SWOT analyse opgemaakt . 

Steenbergen Centrum 

Sterk Zwak 

Aanbod en bereikbaarheid winkels 
Aanbod bereikbaarheid medische 
voorzieningen/zorgvoorzieningen 

Pri js/kwal i tei t woningen 
Woonomgev ing 
Onderhoud groen/aanbod groen 
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen 
Overlast act iv i tei ten 
Verkeersoverlast/vei l igheid schoolgaande 
kinderen. 
Criminal i tei t 
Betrokkenheid 

Kans Bedreiging 
De komst van de A4 zal voor minder doorgaand 
verkeer zorgen. 
Voldoende ru imte aanwezig om aanbod groen 
en speelvoorzieningen te verbeteren. 

Aanwezige middelen om woonomgev ing (o.a. 
aanbod groen) te verbeteren. 
Verouderde woningvoorraad 

Steenbergen Zuid 
Sterk Zwak 
Aanbod en bereikbaarheid winkels 
Aanbod en bereikbaarheid scholen 
Aanbod en bereikbaarheid sportvoorzieningen 
Aanbod en bereikbaarheid openbaar vervoer 
Aanbod en bereikbaarheid medische- en 
zorgvoorzieningen 

Pri js/kwali tei t woningen 

Kans Bedreiging 
Project Sl immer en Snel (verbeter ing bestaande 
woningvoorraad zowel in koop als huursector) 

Verouderde woningvoorraad 

Steenbergen Noord 
Sterk Zwak 
Aanbod en onderhoud groenvoorzieningen 
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen 
Aanbod winkels 

Betrokkenheid 
Aanbod/bere ikbaarheid scholen (onderzoek voor 
opening nieuwe Brede School) 
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Kans Bedreiging 

Nieuwe brede school 

Welberg 

Sterk Zwak 
Pri js/kwal i tei t woningen 
Aanbod en bereikbaarheid scholen 
Betrokkenheid 
Veil igheidsgevoel 

Aanbod winkels 
Aanbod medische voorzieningen 
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen 

Kans Bedreiging 
Centrumplan Welberg (nog nader uit te werken) 
Herinr icht ing N259 
Project Sl immer ÄSnel 

Dinteloord 
Sterk Zwak 
Aanbod en bereikbaarheid openbaar vervoer 
Aanbod winkels 
Aanbod sportvoorzieningen 

Pri js/kwali tei t woningen 
Aanbod en onderhoud groenvoorzieningen 
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen 
Vervui l ing 

Kans Bedreiging 

Centrale ligging vanwege komst A4 
Voldoende fysieke ru imte aanwezig om 
openbaar groen op te waarderen 

Verouderde woningvoor raad 
Noodzakeli jke middelen om aanwezige groen en 
speelvoorzieningen op te waarderen . 

Kruisland 
Sterk Zwak 

Aanbod en bereikbaarheid w i j k cen t rum/ buur t -
of dorpshuis 

Aanbod en bereikbaarheidzorgvoorzieningen 
Onderhoud groenvoorzieningen 
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen 

Kans Bedreiging 

Init iat ief Dorpsraad wonen /zo rg en welzi jn in 
Kruisland 

Noodzakeli jke middelen o m speelvoorzieningen 
te onderhouden/aanbod aantrekkel i jker te 
maken. 

Nieuw-Vossemeer 
Sterk Zwak 

Aanbod groenvoorzieningen 
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen 
Aanbod en bereikbaarheid medische 
voorzieningen en zorgvoorzieningen 
Betrokkenheid 
Geringe verkeersoverlast 

Aanbod winkels 
Aanbod en bereikbaarheid openbaar vervoer 

Kans Bedreiging 
Centrumplan Nieuw-Vossemeer Slecht openbaar vervoer 
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De Heen (hoewel het aantal ingevulde enquêtes te laag was om onderzoekstechnisch gezien 
ui tspraken te doen over de leefbaarheid in De Heen is het beeld voor tkomend uit de enquêtes die 
wel ingevuld zijn gebruikt) 

Sterk Zwak 

Aanbod en onderhoud groenvoorzieningen 
Betrokkenheid 
Veil igheidsgevoel 

Aanbod winkels 
Aanbod en bereikbaarheid openbaar vervoer. 
Aanbod en bereikbaarheid sportvoorzieningen 
Aanbod en bereikbaarheid medische en 
zorgvoorzieningen. 
Aanbod en bereikbaarheid kerken 

Nota bene; het leefbaarheidsonderzoek is 
uitgevoerd voor de sluiting van de school. 

Kans Bedreiging 

Toerist isch/recreatieve ontwikkel ingen 
Toekomstvisie De Heen 

Het geringe aantal voorzieningen 

Beleidskeuzes op basis van de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek 

Opvallend is dat er per kern duidel i jke verschil len naar voren komen. Van belang is dan ook dat er 
per kern maatwerk w o r d t geleverd. Door het opstellen van de dorpsontwikkel ingsplannen en het 
plan Stadhaven voor de kern Steenbergen is dit proces al enige jaren geleden ingezet. Het is echter 
wenseli jk om ook in het kader van de investeringen en onderhoud in de openbare ru imte nog meer 
wi jkger icht te werk te gaan. Dit proces is ook al in gang gezet door onder andere het instellen van 
wi jk teams, in verband met het onderhoud van het openbaar groen, maar kan nog verder worden 
geopt imal iseerd. Het ui teindel i jke doel is de leefbaarheid vergroten om uiteindel i jk heel de 
gemeente aantrekkel i jker te maken als gemeente om te wonen . De belangri jkste aandachtspunten 
uit het leefbaarheidsonderzoek staan hieronder puntsgewijs weergeven. 

In het bi jzonder in Steenbergen Centrum en Dinteloord en ook in Kruisland dient de 
gemeentel i jke aandacht uit te gaan naar de groen- en speelvoorzieningen, zowel waar het 
bet ref t onderhoud als aanbod. In Welberg vo rmt het aanbod en onderhoud van 
speelvoorzieningen een aandachtspunt. 
In Nieuw-Vossemeer en De Heen vo rmt het openbaarvervoer een aandachtspunt. 
In Steenbergen Cent rum, Zuid en Dinteloord verdient de verbeter ing van de bestaande 
woningvoorraad meer aandacht te krijgen dan in de andere kernen. (In f inanciële zin is de rol van 
de gemeente hierin beperkt, zie ook beleid bestaande woningvoorraad) 
In Kruisland is het waarborgen en de levering van zorg in de toekomst een belangri jk 
aandachtspunt. Zodat mensen ook to t op hoge leeft i jd in Kruisland kunnen blijven wonen . 
Als gevolg van de komst van de A4 en de hieraan gekoppelde her inr icht ing van de N257 en N259 
w o r d t verwacht dat de verkeersoverlast in Steenbergen Centrum aanzienli jk zal verminderen. 

Bij het opstel len van de begrot ing en de hieraan gekoppelde onderhoudsbudget ten zal in samenhang 
met het bevorderen van burgerini t iat ief, door o.a. overleg met de dorpsraden en de stadsraad, 
gekeken worden in hoeverre de genoemde aandachtspunten verbeterd kunnen wo rden . Ten aanzien 
van de groenvoorzieningen is in 2010 een groenplan vastgesteld waar in door uw raad is aangegeven 
hoe het groen in de gemeente op te waarderen. Bij de vaststell ing van het Groenplan is echter 
bewust geen geld beschikbaar gesteld voor de ui tvoering. Volgens de resultaten van de 
leefbaarheidsenquête bli jkt de kwal i tei t van het groen door het niet beschikbaar stel len van de 
benodigde middelen nog niet op het gewenste niveau te liggen. Waarbi j de wi jk Steenbergen 
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Centrum en de kern Dinte loord er in negatieve zin uitspringen. Ook Kruisland scoort onder het 
gemeentel i jk gemiddelde. Het desti jds gemaakte Groenplan zal geactualiseerd w o r d e n aan de hand 
van de meest actuele si tuat ie. Zaak is dat bij de vaststell ing van het n ieuwe aangepaste Groenplan 
het noodzakeli jke budget beschikbaar word t gesteld om de leefomgeving op te waarderen. Bij de 
actualisatie van het Groenplan zal ook het onderhoud en aanbod van speelvoorzieningen worden 
meegenomen. Vanzelfsprekend zal aanvul lend daarop ook gekeken worden welke bi jdragen 
bewoners en andere organisaties zelf kunnen leveren om het groen op te waarderen . 

Voor Steenbergen Centrum zou een opwaarder ing cq herstructurer ing van het park een belangri jke 
bijdrage kunnen leveren aan de verbeter ing van de leefbaarheid. 

De kern Dinte loord vraagt bi jzondere aandacht. Me t alleen het b i jhouden en opknappen van het 
groen en het opknappen van speelvoorzieningen zal de leefbaarheid niet of althans onvoldoende 
verbeteren. Een aantal oude gebieden zouden compleet geherst ructureerd moeten wo rden o m echt 
resultaat te kunnen bereiken. Een studie vergeli jkbaar met die in de omgeving van ' t Steen, 
Weidemolen en Omloop is wensel i jk. Een studie naar de to ta le openbare ru imte en de kwal i te i t van 
de woningvoorraad moet de basis vormen voor een structurele gebiedsgerichte aanpak. Bij de 
perspect iefnota in 2015 zal hier aandacht voor zijn. 

In het algemeen kan gezegd worden dat de verouderde wi jken in de gemeente uit de jaren 50-60-70 
extra aandacht vragen. In de afgelopen jaren is op de post aanvul lend wegbeheer bewust bezuinigd 
met de bedoel ing om de bij gebiedsgerichte aanpak vooraf aan te geven welke extra budget ten er 
voor herstructurer ing nodig zijn bovenop de reguliere budget ten. Eind 2015 zullen de 
beheersplannen wo rden geactual iseerd. Tegeli jkert i jd hiermee zal bepaald worden welke extra 
budgetten er nodig zijn voor de herstructueringsopgave. Voor Dinte loord zal de omvang van de 
herstructureringsopgave vanwege de eerder genoemde problemat iek bepaald wo rden aan de hand 
een apart te verr ichten onderzoek. 

Uit het gehouden onderzoek bl i jkt dat voorzieningen belangrijk zijn voor de leefbaarheid van een 
kern. Het is echter aan de bewoners van een kern zelf, om de voorzieningen in stand te houden. De 
gemeente is hiervoor niet (alleen) verantwoordel i jk , maar kan een belangri jke rol spelen door 
part i jen bij elkaar te brengen. 

Het leefbaarheidonderzoek richt zich in het bi jzonder op de verschil lende kernen. Niet uit het oog 
moet worden ver loren dat ook het bui tengebied een belangrijke rol speelt bij de vraag of men we l of 
niet in de gemeente wi l wonen . Het is daarom niet wenseli jk o m grootschalige ru imtel i jke 
ontwikkel ingen, zoals het plaatsen van nieuwe windmolenparken, bui ten de reeds aangegeven 
locaties in de in 2012 vastgestelde structuurvisie te faci l i teren. 

4.4. Huisvesting buitenlandse werknemers 

De gemeente heeft in februar i 2010 de nota huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Uit o.a. de 
beeldvormende vergadering bleek dat er grote tevredenheid is over het gevolgde beleid door de 
gemeente en dat er geen reden is om di t aan te passen. 

De hoofdui tgangspunten van di t beleid, vastgesteld in de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten 
zijn de volgende: 

De arbeidsmigrant die in Steenbergen zijn hoofdverbl i j f heeft (hij of zij w o o n t hier en heeft 
zich hier gevestigd) hoort in een won ing thuis. 
Realiseren van locaties voor nachtverbl i j f (bi jvoorbeeld een logiesgebouw of pension) in of 
nabij de kernen. Hierbij gaat het zoveel als mogeli jk om de economisch aan Steenbergen 
gebonden arbeidsmigranten. Momen tee l loopt er een onderzoek onder huisvesters o m te 
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komen to t een opt imale mix tussen de huisvesting van wel en niet economisch gebonden van 
t i jdel i jke arbeidsmigranten. 
Huisvesting op het agrarische bedri j f waar men werk t t o t maximaal 40 personen. Dit is 
verankerd in de bestemmingsplannen voor het buitengebied (afwi jk ingsbevoegdheid). 
Meerdere agrariërs maken gebruik van deze mogel i jkheid. Elke agrariër met arbeidsmigranten 
kan een beroep doen op de regeling. 
Geen huisvesting van arbeidsmigranten op verbl i j fsrecreatieve bestemmingen. 
Geen huisvesting van arbeidsmigranten op bedr i jventerreinen en het AFCNP. 
Voor de verdel ing van de huisvestingsbehoefte verbonden aan het AFCNP moeten regionale 
afspraken (subregio West-Brabant, zie n ieuwbouw) worden gemaakt. 

Kort samengevat wo rd t dus het huidige in 2010 vastgestelde beleid aangaande arbeidsmigranten 
gehandhaafd en gecont inueerd. Gelet op de onder paragraaf 3.4 genoemde verwachte toename 
w o r d t rekening gehouden met een extra bouwopgave waar het bet ref t de t i jdel i jke huisvesting van 
arbeidsmigranten. Dit kan zowel bij het agrarische bedrijf zijn als huisvestingsinit iat ieven in hotels of 
pensions (conform het in 2010 vastgestelde beleid). 

Ten slotte is t i jdens de beeldvormende vergadering vanuit verschil lende part i jen aangedrongen op 
het voeren van een integrat iebele id. In de prakti jk blijkt echter dat het overgrote deel van de 
arbeidsmigranten dat hier t i jdel i jk verbl i j f t geen behoefte heeft om te in tegreren. Wi j zullen 
mon i to ren en in regionaal verband kijken of het wenseli jk is om op te rmi jn we l of niet een vo rm van 
integrat iebeleid te voeren. Waarbi j naast de toegevoegde waarde van een dergeli jk beleid ook naar 
zaken gekeken zal worden als kosten en aanwezige ambtel i jke capaciteit . 
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HOOFDSTUK 5.CONCLUSIES 
Bestaande woningvoor raad: 

1. Er zal aandacht moeten zijn voor het levensloopbestendig en energiezuinig of 
energieneutraal maken van bestaande woningen. 

2. Deze aandacht zal niet bestaan uit n ieuwe regelgeving maar uit het bij elkaar brengen van 
part i jen en actievere voor l icht ing naar de burgers en commercië le bedr i jven over de 
voordelen van levensloop en energiezuinig of energieneutraal ve rbouwen . 

3. Banken maar ook private investeerders zullen worden gest imuleerd en betrokken worden bij 
concrete projecten omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij de f inancier ing van 
verbouwingen o m woningen levensloopbestendig te maken. 

4. Het St imuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is bezig met het 
ontwikkelen van een product om een goedkope leningsvorm te bedenken vanui t de 
gemeente(n) waardoor het levensloopbestendig maken van won ingen w o r d t bevorderd . 
Moch t een dergeli jke leningsvorm daadwerkel i jk worden ontwikke ld dan zal dit posit ief 
worden benaderd. 

5. Init iat ieven to t sloop van oudere niet levensloopbestendige won ingen en hiervoor in de 
plaats bouwen van levensloopbestendige woningen zullen posit ief wo rden benaderd, met de 
kant tekening daarbi j dat andere belangen niet uit het oog wo rden ver loren en mogel i jk 
zwaarder kunnen wegen dan het belang om levensloop bestendig te bouwen . De 
verwacht ing is wel dat dit op beperkte schaal zal plaatsvinden. 

6. Op basis van een door de lokale woningcorporat ies actief in de regio en de gemeente(n) uit 
te voeren onderzoek naar de woonlasten, zal in overleg met de woningst icht ingen en 
huurdersverenigingen, nader gekeken worden naar de betaalbaarheid van won ingen, 
specifiek gericht op de pr imaire doelgroep. 

7. Op de lange te rmi jn w o r d t een overschot aan woningen verwacht . Concrete maatregelen 
bui ten het jaarl i jks b i jhouden, moni toren van de leegstand in de won ingvoor raad, zijn 
momentee l niet noodzakeli jk. 

8. In het bestemmingsplan buitengebied worden de mogel i jkheden ver ru imd voor het bieden 
van woon en /o f zorg mogel i jkheden in vr i jkomende agrarische gebouwen . 

Beleidskeuzes n ieuwbouw 

1. Voor de n ieuwbouwplann ing wo rd t uitgegaan van de woningbehoef teprognoses van de 
provincie, (migratiesaldo 0) * 300 extra te bouwen woningen vanwege de komst van het 
Agro-Foodcluster Nieuw Prinsenland. 

2. De gemeente Steenbergen is een aantrekkeli jke gemeente om in te wonen ook voor mensen 
van bui ten de gemeente , zeker gelet op de opening van de A4 die een aanzuigende werk ing 
kan hebben. De gemeente wi l een marktonderzoek verr ichten en op basis hiervan ki jken of 
en hoe deze mensen het beste te bereiken middels reclame en market ing. 

3. De verkoop van bouwgrond te bevorderen op basis van de al vastgestelde nota aanpassing 
grondpri jsbeleid methoden cq werkwi jzen ter st imuler ing won ingbouw, 19 jun i 2014 (zie 
bijlage 1) 

4. De soort te bouwen woningen (huur, koop, appar tementen, vr i jstaande won ingen, 
r i jwoningen) voor de komende 10 jaar word t afgestemd op de geïnventar iseerde behoef te 
(tabel blz. 24). Het streven is erop gericht om voor alle doelgroepen, waaronder ook starters, 
voldoende woningen te ontwikke len. 

5. In elke kern zal nog n ieuwbouw plaatsvinden waarbi j de nadruk ligt op de kernen 
Steenbergen en Dinte loord. 

6. Ook voor de n ieuwbouw zal levensloopbestendig en energiezuinig en /o f energieneutraal 
bouwen worden gest imuleerd. 
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7. Het gemeente l i jk won ingbouwprogramma wo rd t niet naar beneden bijgesteld omda t andere 
gemeenten in de regio te veel woningen in de planning hebben opgenomen. Het is aan deze 
gemeenten zelf o m to t een aanpassing van hun won ingbouwplann ing te komen. 

8. De gemeentel i jke n ieuwbouwplann ing in het kader van de ladder duurzame verstedel i jk ing 
bespreken met provincie en regio- en buurgemeenten, zoals nu ook al gebruikel i jk is. 

9. Vern ieuwende woonin i t ia t ieven, in het bijzonder op het gebied van wonen en zorg, posit ief 
benaderen. 

10. Op het gebied van wonen en zorg, waaronder in het bi jzonder te noemen het kunnen 
voldoen aan de vraag naar int ramurale zorgplaatsen, nog nadrukkel i jker samenwerken met 
de Brabantse Wal gemeenten, Bergen op zoom en Woensd rech t . 

1 1 . De problemat iek aangaande het op basis van de provinciale bevolkings- en 
woningbehoef teprognoses 2014 geconstateerde te kort aan int ramurale plaatsen op de 
lange te rmi jn op regionaal niveau (Rwb) inbrengen. 

Beleidskeuzes woonomgev ing en voorzieningen 

1. Uit de sterkte zwakte-analyse naar de woonomgeving bli jkt dat er een aantal punten 
duidel i jk voor verbeter ing vatbaar is. Een aantal zaken zoals het openbaar vervoer in de 
kleine kernen, de voorzieningen in De Heen en de zorg in Kruisland zal middels het reguliere 
beleid op deze beleidsvelden verder worden ui tgewerkt . Bijzondere aandacht gaat echter uit 
naar het aanbod en onderhoud van groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Vooral in de 
wi jk Steenbergen Centrum en de kernen Dinteloord en Kruisland vo rm t dit een belangri jk 
aandachtspunt. Het Groenplan zal dan ook geactualiseerd wo rden . Zaak is dat er dan ook 
budget beschikbaar wo rd t gesteld om het Groenplan uit te voeren en de leefomgeving 
daadwerkel i jk op te waarderen. 

2. In de wi jken en uit de jaren 50, 60 en 70 zullen naast de reguliere onderhoudsbudget ten ook 
herstructer ingsmiddelen benodigd zijn om de beoogde kwal i te i t van de leefomgeving te 
behalen. Voor Dinte loord zal vanwege de omvang van de problemat iek een aparte 
herstructurer ingsstudie worden verr icht . 

3. Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ru imte, wi jk en kerngericht te werk gaan in 
nauwe samenwerking met de dorpsraden (is al in gang gezet). 

4. Voorzieningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een kern. Het is aan de bewoners van 
een kern zelf, o m de voorzieningen in stand te houden. De gemeente is hiervoor niet (alleen) 
verantwoordel i jk , maar kan een belangrijke rol kan spelen door part i jen bij elkaar te 
brengen. 

5. Geen grootschalige ruimtel i jke ontwikkel ingen, zoals het plaatsen van nieuwe 
w indmo lenparken , bui ten de al aangegeven locaties in de in 2012 vastgestelde structuurvis ie 
faci l i teren. 

Beleidskeuzes huisvesting buitenlandse werknemers 

1. Het huidige in 2010 vastgestelde beleid aangaande arbeidsmigranten handhaven en 
cont inueren. 

2. In de bouwopgave en planning rekening houden met een toenemende behoef te aan 
accommodat ies voor de huisvesting van arbeidsmigranten die hier t i jdel i jk verb l i jven. 

3. De extra geraamde huisvestingsopgave voor buitenlandse arbeidsmigranten in verband met 
de realisering van het Agro-Food cluster Nieuw-Prinsenland verdelen over de subregio. 

4. Ten aanzien van nut, noodzaak en wensel i jkheid naar het voeren van een integrat iebeleid in 
regionaal verband (Rwb) bekijken of het wenseli jk en noodzakeli jk is o m integrat iebeleid te 
voeren. 
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Verdere u i twerk ing (algemeen) 

1. Jaarlijks inventariseren (mon i t o ren ) , voortgang ontwikkel ing concrete bouwin i t ia t ieven, 
toevoeging aantal len + type woningen, ontwikkel ing leegstand en op basis hiervan keuzes 
maken bet ref fende de toevoeging van nieuwe locaties of schrappen van potent ië le 
bouwlocat ies. 

2. Een jaarl i jkse dialoog houden met belanghouders op de won ingmark t o m de ontwikke l ingen 
op de won ingmark t te analyseren en samen te zoeken naar wegen o m de kwant i ta t ieve en 
kwal i tat ieve woningvoorraad te opt imal iseren 

3. De Woonvis ie d ient als r icht inggevend kader voor de met de woningst icht ingen 
(Woningst icht ing Dinteloord en Woningst icht ing Stadlander) te maken prestat ieafspraken. 
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Loop der bevolking 2016, ontwikkeling woningbouw 2016 
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Aan de Raad, 
1. Inleiding 

Sinds 2000 wordt elk jaar de groei van de bevolking bijgehouden, de verhoudingen in leeft i jdscategorie en 
daar waar mogeli jk een verklaring voor de bevolkingsontwikkeling. Daarnaast wordt sinds 2008 ook een 
voortgangsrapportage opgesteld over de voortgang van de geselecteerde woningbouwplannen. In mei 
2012 zijn de mogeli jke woningbouwplannen opgenomen in de structuurvisie. Vanwege de samenhang 
tussen de groei van de bevolking en de ontwikkeling van de woningvoorraad is er voor gekozen om deze 
twee zaken in één nota samen te voegen Sinds 2009 wordt ook bi jgehouden hoe het staat met de 
leegstand van woningen in de gemeente 

2 Achtergrond 
De planning en voortgang van de woningbouw en de loop de bevolking vinden plaats in het kader van de 
monitoring van de vastgestelde kwantitatieve doelen in de Woonvisie. 

3. Overwegingen 
Loop der bevolking 
In 2016 is er sprake een positief migratiesaldo van 508 en een negatief geboortesaldo van 16. Het 
inwoneraantal kent een vermeerdering van 492 inwoners in 2016. De toename is grotendeels te verklaren 
door de inschri jvingen van de arbeidsmigranten wonende in het Pension Stella Maris te Welberg. Daarbi j 
is het door de invoering van de toeristenbelasting voor diverse werkgevers interessanter geworden o m 
arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden verblijven, in te schrijven als inwoner van onze gemeente. 

Per kern zijn de groeicijfers als volgt: 
Steenbergen *7* 2 personen 
Welberg +Z+ 514 personen (merendeel ingeschreven buitenlandse arbeidsmigranten) 
Kruisland -/- 9 personen 
De Heen -/- 4 personen 
Dinteloord -/- 67 personen 
Nieuw-Vossemeer *f* 56 personen 

De afname in Dinteloord is opval lend en moeilijk te verklaren. De toename in Nieuw-Vossemeer is met 
name het gevolg van de tijdelijke huisvesting van zorgbehoevenden als gevolg van de sloop van de 
Lindenburgh. 

De trendbreuk die in 2007 al in gang is gezet, dat het aantal jongeren in de leeft i jdscategorie 2 0 ^ 0 jaar 
procentueel groeit, heeft z ich in 2016 verder voortgezet. Dit is vooral het gevolg van een toenemend 
aantal ingeschreven arbeidsmigranten binnen de gemeente. In de leeft i jdscategorie 0 ^ 0 jaar en 30 > 50 
jaar is net als in de voorgaande jaren ook weer sprake van een procentuele en getalsmatige a fname. Dit 



bevestigt het beeld van een trend die zich al jaren voordoet dat gezinnen met kinderen wegtrekken uit de 

gemeente. Dit blijft een punt van aandacht vooi de komende tijd. Het aantal ouderen 65> is vanwege de 

vergrijzing ook toegenomen. Ten aanzien van de ouderen is opvallend dat in de hoofdkern Steenbergen 

het aantal ouderen het grootst is. Het aanwezige voorzieningenniveau in Steenbergen zorgt ervoor dat 

ouderen, zij het in beperkte mate, uit andere kernen wegtrekken naar de hoofdkern Steenbergen. In 

Nieuw-Vossemeer is het aantal ouderen procentueel en absoluut toegenomen vanwege de tijdelijke 

huisvesting van het verzorgingstehuis. 

Hieronder vindt u de ontwikkel ing van de leeftijdsopbouw per jaar in de gemeente Steenbergen in 

percentages weergegeven: 

1-1-2000 1-1-2001 1-1-2002 1-1-2003 1-1-2004 1-1-2005 1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008 1-1-2009 

0 ^ 0 23.59*70 23.72
0

Zo 23.66
0

Zo 23,65
0

Zo 23,65
0

Zo 23,42
0

Zo 23,46
0

Zo 23,3«TÓ 22,9«TÓ 22,9
0

Z 0 

2 0 ^ 0 10,6*70 9,98
0

Zo 9,73
0

Zo 9,22
0

Zo 8,91
0

Zo 8,85-70 8,75
0

Zo 8,72
0

Zo 8.96
0

Zo 9,36
o

Z 0 

3 0 ^ 0 32,7
0

Z 0 32,65
0

Zo 32,44
0

Zo 32,47
0

Zo 32,22*70 31,78
0

Zo 31,21
0

Zo 30,51«7b 29,89
0

Zo 29,06
o

Zo 

50>65 19,35
0

Zo 19,85
0

Zo 20,21
0

Zo 20,59% 21,06% 21,31
0

Zo 21.69*70 22,16% 22,47% 22,56
0

Zo 

65> 13,73*70 13,8
0

Zo 13,97
0

Zo 14,06% H . 1 6 % 14.55
0

Zo 14,98*70 15,31
0

Zo 15,79
0

Zo 16,21
0

Zo 

1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 

0 ^ 0 22,5 0

Zo 22,31
0

Zo 2ì,7H, 21,3
0

Zo 21,02 0

Zo 20,56*70 20,18
o

Zo 19,76
0

Zo 

20>30 9,52*70 9,61 y 0 10 0

Zo I Ũ . 4 % l ū . 4 1 % 11.21 X IŨ .97% 11,92
0

Zo 

30>50 28,36
0

Zo 27,76
0

Zo 27,1«X, 26,4"ró 25,91 *rb 25,34
0

Zo 24,75
0

Zo 24,49
0

Zo 

50>65 22,77*70 22,91^0 22,7% 22,8*rb 22,92
0

Zo 22,84
0

Zo 23,4 % 23,03
o

Z» 

65> 16,85
0

Zo 17,4 % 18,5
0

Zo 10,116 19,74
0

Zo 20,05 % 20,7
o

Zo 20,8
o

Zo 

Onderstaand vind u de leeft i jdsopbouw procentueel weergegeven per kern op 1-1-2017 

Steenbergen Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Welberg, De Heen 

0 ^ 0 19,74
0

Zo 20,91«7o 21,18
0

Zo 18,76
0

Zo 16.29*70 19,12
0

Zo 

2 0 ^ 0 H . 0 4 % S.75% 9,08
o

Z 0 13.1 ľ ŵ 28,41«ró 9,65*70 

30>50 22,77
0

Zo 25,71*78 25,61
0

Zo 23,31
0

Zo 31,3
0

Zo 23 ,32% 

5 0 6 5 23.55
0

Zo 23,71
0

Zo 23,86
0

Zo 23 ,31% 15,02y o 29,33*70 
65> 22,9

 0

Zo 20,92
o

Zo 20,28
o

Z 0 21,5 *TÓ 8,98
0

Zo 18,58
0

Zo 

Leegstand 
Het aantal leegstaande woningen is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. De reden hiervoor is 
moeilijk te duiden. Het vorig jaar opgeleverde complex Reginahof is nog niet volledig bewoond. 
Daarnaast valt op dat er relatief veel bedrijfswoningen leegstaan (bedri jventerreinen * buitengebied) en 
bovenwoningen boven de winkels in het centrum van Steenbergen. Een andere verklaring kan zijn dat het 

aantal verkooptransacties is toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat er meer woningen gedurende een korte 

tijd leeg staan, zogenaamde frictieleegstand. 

Leegstand per 1-1-2010: 347 woningen 

Leegstand per 1-1-2011: 412 woningen 
Leegstand per 1-1-2012:452 woningen 
Leegstand per 1-1-2013: 414 woningen 
Leegstand per 1-1-2014 428 woningen 
Leegstand per 1-1-2015 417 woningen 
Leegstand per 1-1-2016 413 woningen 
Leegstand per 1-1-2017 464 woningen 

De totale omvang van de woningvoorraad bedraagt per 1-1-2017 naar schatt ing 10133 woningen . 

Ongeveer 4,6
0

Zo van de woningvoorraad staat leeg. 



Te koop staande woningen per 1-1-2017 (op basis van internetsites Funda en Jaap) in de gemeente 
/aantal verkooptransacties 

Type woning Steenbergen 
•* Welberg 

Dinteloord Kruisland Nieuw-
Vossemeer 

De Heen Totaal 

2 onder 1 kap 21 18 6 9 4 58 
Appartement 15 6 21 
Eindwoning 8 6 5 3 1 23 
Hoekwoning 23 4 27 
Loods/woonhuis 1 
Tussenwoning 44 7 2 3 56 
Vrijstaand 80 31 36 23 7 177 
Woon/winkelpand 1 1 

totaal 191 70 49 42 12 364 

In vergeli jking met de cijfers van een jaar geleden blijkt dat het aantal te koop staande woningen in de 
gemeente met 31 woningen is afgenomen. Wat positief is te noemen. Opval lend is het grote aantal te 
koop staande vri jstaande woningen. Dit is evenveel als vorig jaar maar procentueel is er sprake van een 
toename. 48,6*70 van de te koop staande woningen betreft een vri jstaande woning. Terwij l het aantal 
vrijstaande woningen in de gehele gemeente ongeveer op 250Zo van de woningvoorraad ligt (bron WoOn 
2015) bedraagt. 

Het aantal verkooptransacties in de gemeente bedroeg in 2016 1114 woningen in 2015 was dit 918 
woningen. Hieruit blijkt duidelijk dat de woningmarkt zich aan het herstellen is. Dit z ie je overigens niet 
terug in de groei van de bevolking. De groei van de bevolking in 2016 is puur het gevolg van het feit dat 
arbeidsmigranten zich in 2016 hebben ingeschreven als ze meer dan 4 maanden verbli jven in Nederland. 
Ook in de jaren dat er weinig werd verkocht zag je dit niet terug in een daling van de bevolking. De meest 
waarschijnl i jke verklaring is dat vooral jongeren langer thuis bij de ouders bleven wonen. Nu de markt 
aantrekt durven deze thuisbli jvers wel te kopen en dat zie je dus terug in meer verkooptransact ies maar 

niet in een groei van de bevolking. 

Startersleningen 
In 2016 zi jn er 20 startersleningen verstrekt, dit zijn er aanzienli jk meer dan de 9 verstrekte leningen in 
2015. De startersleningen voldoen dus duidelijk in een vraag. Het aantal te koopstaande woningen per 1 
januari in het segment dat in aanmerking kan komen voor een starterslening bedraagt 61 woningen. Dis is 
16.80Zo van het totale aanbod te koop staande woningen. 
Het beschikbare budget voor startersleningen bedraagt per 1-1-2017 C 67.844,20. In oktober 2016 is door 
uw raad besloten dat het in januari 2016 beschikbaar gestelde budget voor de restschuldlening van 
C 250.000, ook gebruikte kan worden voor het aangaan van startersleningen. Restschuldleningen zijn niet 
verstrekt. Voorlopig is er dus nog voldoende budget om starterleningen te kunnen verstrekken. 

Woningbouwproductie 
De woningbouwproduct ie lag in 2016 op 15 woningen. Waarvan 8 woningen in het plan Buiten de Veste 
in Steenbergen. De overige woningen zijn verspreide woningen elders in de gemeente, waarvan 4 
nieuwbouwwoningen en 3 woningen die gebouwd worden ter vervanging van eerder gesloopte woningen. 
Tegenover deze nieuwbouw stond een sloop van 1 woning. Dit wi l zeggen een toename van 14 
woningen. Dit is wel iswaar minder dan verwacht, conform de Woonvisie zouden er ongeveer 84 woningen 
per jaar moeten worden gebouwd, maar het is niet verontrustend. 



Dit omdat in tegenstell ing tot een aantal jaar geleden de geringe bouwproduct ie niet het gevolg is van de 
teruglopende markt, maar van procedurele vertragingen. Zoals vertraging in de start van een aantal 
grotere projecten vanwege aangespannen rechtszaken bij de Raad van State (Zuidwal, Villa Moors) maar 
ook een archeologische vondst op de locatie Ram van Hagendoornstraat (Eecklenburg). 

In aanbouw zi jnde woningen 
Per 1-1-2017 zijn er 104 woningen in aanbouw. Waarvan het grootste gedeelte in de kernen Steenbergen 

en Dinteloord. 
In de kern Steenbergen, De Vila Moors aan de Westdam, Eecklenburg aan de Ram van 
Hagendoornstraat (levensloopbestendige woningen door Stadlander), Zuidwal 2 (SDW). 
In de kern Dinteloord op de locatie van het voormalige sportpark het plan Spiegelvloot (Zwaluwe 
Bouw) + 4 twee onder één kap van aannemersbedrijf Huysmans. 

Voortgang bouwprojecten : 
Hieronder wordt kort per bouwproject de stand van zaken aangegeven. Harde plannen zijn plannen 
waarvan het bestemmingsplan is vastgesteld. Zachte plannen zijn alle overige woningbouwplannen 

HARDE PLANNEN KERN STEENBERGEN 

Couveringe park 
Het plan Couveringepark is gedeelteli jk opgeleverd. Van de 96 geplande woningen zijn er 32 opgeleverd 
in 2010, 2011 en 2012. Vanwege problemen met de ontwikkelaar wordt het plan in een aanzienli jk lager 
tempo ontwikkeld dan gedacht. Met betrokken partijen heeft in 2016 overleg plaatsgevonden Dit overleg 
heeft tot succes geleid en een 7 tal woningen zijn in de verkoop gezet. In de loop van 2017 wordt ook 
verwacht dat er meer duideli jkheid komt over de verdere ontwikkeling van het plangebied. 

Buiten de Veste 
Het totale plan Buiten de Veste voorziet in de bouw van maximaal 260 woningen en een school Twee 
appartementengebouwen (2x 12 appartementen) en een 28 tal r i jwoningen zijn gebouwd en opgeleverd, 
evenals de school. Waarvan 8 in 2016 zijn gebouwd en opgeleverd. Er staan momenteel 11 woningen te 
koop, 10 twee onder één kapwoningen en één vrijstaande woning, op basis van een in november 2016 
vastgestelde wijziging van het bestemmingsplan Buiten de Veste. 

Westdam 1 / Villa Moors 
De eerste fase van het plan, herinvull ing Villa Moors is in 2015 opgeleverd (5 appartementen). Voor het 
tweede gedeelte, n ieuwbouw 18 appartementen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat in de 
raadsvergadering van januari 2016 is vastgesteld. Na een procedure bij de Raad van State is in 
december 2016 de bouw gestart van de nieuwbouw van de 18 appartementen. De oplevering wordt eind 
2017 verwacht 

Doornediikie 
Betreft plan voor de bouw van 4 woningen aan het Doornedijkje op een voormal ige bedrijfslocatie. 
Wijzigingsplan is vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning voor 1 woning is ingediend de bouw is 
nog niet gestart. 

Ram van Haaendoornstraat (Eecklenburg) 
Woningstichting Stadlander heeft de betreffende grond aangekocht. De opstal len zijn gesloopt. Het 
wijzigingsplan om woningbouw voor 17 levensloopbestendige woningen mogeli jk te maken is vastgesteld 
in maart 2015. De woningen zijn inmiddels in aanbouw de oplevering wordt verwacht halverwege 2017 



Zuidwal 2 
Aan de Zuidwal in Steenbergen wordt een woonzorgcomplex gebouwd voor mensen met een lichte en 
intensieve zorgbehoefte. Het bet re f teen bouwplan met 18 zelfstandige appartementen (extramuraal) en 
16 wooneenheden (intramuraal). Tegen het vastgestelde bestemmingsplan was beroep ingesteld. Na de 
uitspraak op het beroep is in november 2016 de bouw gestart. De oplevering zal in 2017 plaatsvinden. 

Reqinahof 
De appartementen in het oude schoolgebouw zijn in 2015 al opgeleverd. De 6 aanleunwoningen zijn nog 
niet officieel gereedgemeld in 2016. Dit zal waarschijnlijk in 2017 plaatsvinden. 

HARDE PLANNEN KERN DINTELOORD 

Oostgroeneweg (De Pinas) 
Het totale plan voorziet momenteel in de bouw van 72 woningen. Er is in 2016 één kavel voor de bouw 
van een vri jstaande woning verkocht en er zijn er twee in optie genomen Daarnaast is gestart met de 
bouw van 4 twee onder één kapwoningen door aannemersbedri j f Huysmans en Zwaluwe Bouw is gestart 
in 2016 met de bouw van 28 rij woningen. De oplevering van zowel de twee onder één kapwoningen als 
de ri jwoningen zal in 2017 naar verwachting uiterlijk in het derde kwartaal plaatsvinden. 
Er is besloten om het bestemmingsplan voor het resterende nog niet bebouwde gedeel te te wi jzigen Dit 
met het oog op het verkri jgen van meer flexibiliteit, zodat beter op de marktontwikkel ingen kan worden 
ingesprongen. Het max imum aantal te bouwen woningen in het plan zal toenemen. Het nieuw te 
bestemmen gedeelte krijgt de naam bestemmingsplan De Pinas en wordt naar verwacht ing in juni 2017 

ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd 

Westerstraat locatie 1 
Betreft woningbouwlocat ie op de hoek van de Westerstraat/Zuideinde waar een woonbestemming opligt 
Hier kunnen 4 tot 5 woningen worden gebouwd. Het perceel is nu ingericht als tijdelijk parkeerterrein. 
Ondanks het feit dat er dus sprake is van een hard plan wordt er vooralsnog niet gebouwd. 

Van Speiikstraat 
Positief bestemde locatie in bezit bij de gemeente voor de bouw van maximaal 2 woningen. Locatie staat 
momenteel in de verkoop. 

Landgoed Westcreeke 
Bestemmingsplan aan de rand van Dinteloord waarin de bouw van 5 luxe zel fbouw woningen zijn 
ingepland. Eén woning is al jaren geleden opgeleverd. Voor de overige woningen is nog geen 

belangstelling getoond. 

HARDE PLANNEN KERN KRUISLAND 
Herenqoed (Engels Dorp) 
Na de bouw van de 17 starterswoningen in Engels Dorp zijn er nog twee vr i jstaande woningen gebouwd. 
De omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen op de locatie van de te saneren autospuiteri j , de 
laatste fase van het plan, is verleend. Er is nog geen start gemaakt met de bouw. 

Binnenhof (voorheen Wethouder Swaqemakersstraat) 
Op 22-09-2016 is een wijziging van het bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van 9 
levensloopbestendige woningen Door omwonenden is beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het 
bestemmingsplan. 



Langeweg Pluspunt/Ouderen Soos 
Na realisering van de nieuwe multifunctionele accommodatie is het Pluspunt * ouderen Soos 
vri jgekomen. Stichting Groenhuysen heeft het Pluspunt verkocht. In het gebouw worden kamers verhuurd 
aan mensen die tijdelijk niet over een woning kunnen beschikken, De voormal ige ouderen Soos is 
verkocht aan bouwbedri j f De Nijs-Soffers. Het pand blijft behouden en wordt omgebouwd tot 3 woningen. 
Op het perceel wordt daarnaast 1 aparte nieuwe woning gebouwd. Het bestemmingsplan is in november 
2016 vastgesteld. De vergunning voor de verbouwing van het bestaande pand naar 3 woningen is 
verleend. Voor de bouw van de aparte woning dient nog een aanvraag omgevingsvergunning te worden 
ingediend. De verwacht ing is dat de oplevering van het totale plan in 2017 zal plaatsvinden. 

HARDE PLANNEN KERN NIEUW-VOSSEMEER 
Beltmolen 
De eerste 12 woningen in het plan zijn in 2012 opgeleverd. De verdere ontwikkel ing ging niet zo 
voorspoedig als oorspronkeli jk verwacht. Met de eigenaar en de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer wordt 
momenteel nagedacht over de volgende bouwfase. 

Julianastraat 

In 2015 zijn in de Julianastraat 6 woningen door de eigenaar woningsticht ing Stadlander gesloopt. Er zijn 
nu nog geen concrete plannen tot herbouw. 

HARDE PLANNEN KERN WELBERG 
De Landeri įe 
Het plan de Landeri je bestaat uit in totaal 35 woningen, 27 woningen zijn gebouwd. Van de nog 
resterende woningen zijn er 4 in aanbouw en 3 vergund. De in aanbouw zi jnde woningen zullen in 2017 
worden opgeleverd. 

Ruimte voor Ruimte Hoogstraat 
Het betreft een plan voor de bouw van 4 Ruimte voor Ruimtewoningen. 2 woningen zijn opgeleverd. De 2 
resterende woningen zijn in aanbouw genomen.. De oplevering zal in 2017 plaatsvinden. 

HARDE PLANNEN KERN DE HEEN 
Helanahoeve 
De betreffende grond is verkocht aan Van Trier uit De Heen, De nieuwe eigenaar werkt aan een concrete 
invulling binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Het max imum aantal woningen bedraagt 
14. 

Vri jkomende schoollocatie De Heen (Fatima) 
De school kan worden omgebouwd tot één woning. De hiervoor benodigde omgevingsvergunning is 
verleend. Oplevering wordt verwacht in 2017 

ZACHTE PLANNEN KERN STEENBERGEN (per 1-1-2017) 

Westhavendi įk 
Het plan West-Havendi jk is nog niet verder van de grond gekomen vanwege problemen met de 
f inancieel-economische uitvoerbaarheid. 

Olmentuin 
Betreft bouwplan van 34 woningen aan de Olmendreef op de locatie van het huidige taxibedrijf Buuron en 
de daarachter gelegen gronden. Het streven ís er opgericht om het plan in 2017 in procedure te brengen. 

R 



* * 

Buiten de Veste wiįzioinQ 

Op de locatie Buiten de Veste is een plan in voorbereiding voor de bouw van 40 goedkope sociale 
huurappartementen. Het huidige bestemmingsplan laat dit niet toe Los van dit initiatief zal in 2017 het 
bestemmingsplan voor een groot deel van het plangebied gewijzigd worden, met als uitgangspunt meer 
flexibiliteit in de planregelgeving. Hierdoor kan beter worden ingesprongen op concrete marktinit iatieven. 

Onze Stede (De Wei) 
Stichting Tante Louise heeft een besluit genomen om de intramurale huisvesting en zorg voor ouderen te 
concentreren op de locatie Lindenburgh. Voor de locatie Lindenburgh is een nieuw plan ontwikkeld. De 
bouw hiervan zal op korte termijn aanvangen. In tegenstelling tot vorig jaar aangegeven is het nog niet 
duidelijk of en zo ja wanneer Onze Stede wordt gesloten als intramurale zorginstel l ing. Mocht de 
zorgfunctie hier komen te vervallen dan ligt het voor de hand om de locatie om te zetten naar een 
woonbestemming . 

(Nieuw) Postdam 
SDW heeft in verband met de nieuwbouw aan de Zuidwal de huur opgezegd van het 
appartementencomplex aan de Oostdam in bezit bij woningstichting Stadlander. Woningst icht ing 
Stadlander is aan het bestuderen of het bestaande Woonzorgcomplex kan worden omgebouwd naar 
reguliere woningbouw Een invulling met zorgeenheden, onzelfstandig wonen, conform de huidige 
bestemming vormt ook nog steeds een optie. In de loop van 2017 verwacht dat er meer duideli jkheid is 
over de invulling van de locatie. 

(Nieuw) Lindenburghlaan, de Clokskens 
SDW heeft in verband met de nieuwbouw aan de Zuidwal de huur opgezegd van het 
appartementencomplex aan de Lindenburghlaan, in bezit bij woningstichting Stadlander. Woningsticht ing 
Stadlander is aan het bestuderen of het bestaande Woonzorgcomplex kan worden omgebouwd naar 
reguliere woningbouw. Een invulling met zorgeenheden, onzelfstandig wonen, conform de huidige 
bestemming vormt ook nog steeds een optie. In de loop van 2017 wordt verwacht dat er meer 
duideli jkheid is over de invulling van de locatie. 

ZACHTE PLANNEN KERN DINTELOORD 
Bedriivenstrook Karei Doormanstraat/Van Heemskerkstraat 
Het bedrijf Van der Kroon Foodproducts aan de Van Heemskerckstraat heeft zijn bedrijf verplaatst naar 
Bergen op Zoom. De gesprekken over een herinvulling van de locatie met woningbouw zijn helaas niet 
gelukt. De ontwikkel ing van deze locatie is dus voorlopig niet meer in beeld 

Westqroeneweq 
Dit betreft de huidige bedri j fsloodsen in eigendom van het aannemersbedri j f Huysmans. In het 
bestemmingsplan Kom Dinteloord is een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar 
woningbouw. De eigenaar heeft hier tot nu toe geen gebruik van gemaakt. Er zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. 

Nieuwe Haven 
Al geruime tijd zijn er plannen om tot herstructurering van het zorgcomplex de Nieuwe Haven te komen. 
Onzeker is of deze plannen nog daadwerkeli jk doorgaan. 

Westerstraat (locatie 2) 
Op het perceel Westerstraat 10 in Dinteloord is een horecabestemming en een woonbestemming zonder 
bouwvlak gelegen. De horeca activiteiten zijn inmiddels beëindigd. Afgelopen jaren hebben wij de 
bereidheid uitgesproken om in principe planologisch medewerking te verlenen aan de bouw van een 
twee-onder-een-kap-woning op deze locatie. Die plannen zijn nooit uitgevoerd. 
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Op 31 oktober 2016 is het verzoek ontvangen om op dit perceel zes starterswoningen te realiseren in een 
kleinschalig appartementencomplex. Op 10 januari 2017 hebben wij de bereidheid uitgesproken om in 
principe en onder voorwaarden planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een 
kleinschalig appartementencomplex van maximaal 6 appartementen voor starters aan de Westerstraat 
10. 

Dinteloord Noord-west 
Betreft bedrijfslocaties aan de noordwestzijde van Dinteloord. Deze locatie is in het 
dorpsontwikkel ingsplan opgenomen als mogelijke woningbouwlocatie. Het ligt, in ieder geval in de 
komende jaren, niet voor de hand dat deze potentiële locatie wordt ontwikkeld. 

(Nieuw) Stoofdiik 37 A/B 
Wij hebben de bereidheid uitgesproken om in principe en onder voorwaarden planologische medewerking 
te verlenen aan de realisatie van twee burgerwoningen op een bedrijfslocatie aan de Stoofdijk 37A/B in 
Dinteloord.(via bestemmingsplan) 

ZACHTE PLANNEN KERN KRUISLAND 
Geen 

ZACHTE PLANNEN KERN DE HEEN 
Geen 

ZACHTE PLANNEN KERN WELBERG 

Voormalig sportveld sc Welberg 
Nu de voetbalvelden zijn verplaatst dient er nagedacht te worden over de invulling van het oude 
sportveld. Een gedeeltel i jke invulling met woningbouw van het gebied zal plaatsvinden. In 2017 zal nader 
worden gekeken naar de toekomstige invulling van deze potentiële woningbouwlocat ie, in combinatie met 
de directe omgeving, dorpshuis, school, parkeerterrein (nieuw dorpshart Welberg). De daadwerkel i jke 
realisering van woningbouw op deze locatie zal op zijn vroegst pas plaatsvinden in 2018. 

Kapelaan Kockstraat 45a 
Dit betreft een bedrijfslocatie midden in de bebouwde kom. Het ligt niet in de verwacht ing dat hier in de 
komende jaren woningen gebouwd zullen worden 

Laurentiusdiik 
Het betreft het plan om 3 vri jstaande woningen te bouwen. De Het planologisch traject is opgestart. De 
provincie heeft in het kader van het vooroverleg aangegeven dat het plan nu niet voldoet aan de 
randvoorwaarden zoals vastgelegd in de provinciale verordening Ruimte en dat het plan dient te worden 
aangepast. De init iatiefnemer is aan het kijken hoe hiermee om te gaan. 

(Nieuw) Kapelaan Kockstraat 44 (voormalige kerk) en Kapelaan Kockstraat 46 (voormalig klooster) 
De eigenaar van de kerk heeft onder andere gevraagd of de gemeente bereid is om medewerk ing te 
geven aan de verbouw van de kerk naar wonen of horeca of een combinat ie van beide. Deze bereidheid 
is aanwezig Een invull ing met woningbouw lijkt een logische keuze die kan bijdragen aan het behoud van 
het karakteristieke, beeldbepalende uiterlijk van het gebouw 



PRODUCTIE 5 



Provincie Noortl-Rrofo-tím 

De ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant, 2017-2040 
Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017' (vastgtsteidmei2on) 

STEENBERGEN 
Leeftijdsspecifieke bevolkingsontwikkelingen, 2017-2040 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Leeftijd 

0- 4 jaar 1.010 1.015 1.060 1.100 1.145 1.165 1.200 1.190 1.190 1.205 1.220 1.210 1.205 1.230 1.215 1.185 1.190 
5- 9 jaar 1.130 1.130 1.105 1.095 1.065 1.075 1.085 1.105 1.135 1.175 1.180 1.190 1.195 1.205 1.240 1.250 1.250 
10-14 jaar 1.275 1.215 1.225 1.185 1.185 1.180 1.170 1.150 1.120 1.090 1.110 1.120 1.150 1.185 1.195 1.210 1.230 
15-19jaar 1.290 1.330 1.300 1.285 1.245 1.250 1.170 1.165 1.135 1.140 1.145 1.145 1.120 1.090 1.060 1.065 1.060 
20-24 jaar 1.385 1.315 1.265 1.235 1.185 1.170 1.200 1.180 1.165 1.130 1.090 1.065 1.055 1.025 1.025 1.020 1.015 
25-29 jaar 1.405 1.445 1.465 1.445 1.435 1.360 1.315 1.310 1.325 1.305 1.290 1.275 1.240 1.215 1.190 1.185 1.170 
30-34 jaar 1.370 1.420 1.430 1.465 1.505 1.515 1.535 1.535 1.545 1.520 1.505 1.455 1.440 1.420 1.405 1.400 1.365 
35-39 jaar 1.225 1.255 1.300 1.350 1.380 1.425 1.485 1.510 1.530 1.560 1.555 1.575 1.570 1.575 1.555 1.535 1.505 
40-44 jaar 1.390 1.290 1.225 1.200 1.215 1.270 1.290 1.335 1.385 1.420 1.450 1.510 1.525 1.540 1.550 1.545 1.565 
45-49 jaar 1.885 1.835 1.770 1.645 1.495 1.400 1.310 1.250 1.215 1.240 1.275 1.295 1.355 1.400 1.430 1.445 1.485 
50-54 jaar 2.045 2.035 1.990 2.010 1.970 1.885 1.825 1.735 1.600 1.475 1.405 1.310 1.255 1.225 1.250 1.285 1.315 
55-59 jaar 1.850 1.865 1.915 1.920 1.995 2.000 1.995 1.975 1.980 1.920 1.850 1.810 1.745 1.630 1.510 1.435 1.320 
60-64 jaar 1.670 1.705 1.715 1.780 1.765 1.785 1.805 1.850 1.865 1.940 1.940 1.955 1.930 1.930 1.880 1.835 1.790 
65-69 jaar 1.660 1.615 1.580 1.535 1.570 1.600 1.630 1.655 1.710 1.695 1.705 1.730 1.775 1.805 1.875 1.865 1.875 
70-74 jaar 1.345 1.420 1.480 1.525 1.530 1.480 1.440 1.420 1.390 1.440 1.475 1.500 1.505 1.550 1.545 1.560 1.580 
75-79 jaar 860 895 945 995 1.060 1.155 1.220 1.270 1.305 1.310 1.280 1.255 1.240 1.210 1.255 1.285 1.315 
80-84 jaar 605 615 625 630 645 690 725 775 825 865 945 995 1.040 1.080 1.080 1.060 1.030 
85-89 jaar 380 405 410 415 430 435 445 445 450 470 495 525 570 595 640 715 770 
90-94 jaar 165 170 170 180 185 195 205 210 225 230 235 245 250 265 270 290 310 
9S+ 25 30 40 40 45 45 50 55 65 60 65 65 70 70 70 70 70 

Totaal 23.965 24.000 24.020 24.040 24.060 24.080 24.105 24.130 24.155 24.185 24.210 24.230 24.240 24.245 24.245 24.235 24.215 

Leeftijd ("/o) 
0-14 jaar 14,2 14,0 14,1 14,1 14,1 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,5 14,5 14,6 14,9 15,1 15,0 15,2 
15-29 jaar 17,0 17,0 16,8 16,5 16,1 15,7 15,3 15,1 15,0 14,8 14,6 14,4 14,1 13,7 13,5 13,5 13,4 
30-54 jaar 33,0 32,6 32,1 31,9 31,4 31,1 30,9 30,5 30,1 29,8 29,7 29,5 29,5 29,5 29,7 29,8 29,9 
55-64 jaar 14,7 14,9 15,1 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 16,0 15,7 15,5 15,2 14,7 14,0 13,5 12,8 
65-74 jaar 12,5 12,6 12,7 12,7 12,9 12,8 12,7 12,7 12,8 13,0 13,1 13,3 13,5 13,8 14,1 14,1 14,3 

15+ 8,5 8,8 9,1 9,4 9,8 10,5 11,0 11,4 11,9 12,1 12,5 12,7 13,1 13,3 13,7 14,1 14,4 

5S+ 35,7 36,3 36,9 37,5 38,3 39,0 39,5 40,0 40,6 41,1 41,3 41,5 41,8 41,8 41,8 41,7 41,5 
Ď5+ 21,0 21,4 21,8 22,1 22,7 23,3 23,7 24,1 24,7 25,1 25,6 26,0 26,6 27,1 27,8 28,2 28,7 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

STEENBERGEN 
De ontwikkeling van de bevolking uitgesplitst naar demografische componenten, 2017-2040 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Bevolking per 1-1 23.965 24.000 24.020 24.040 24.060 24.080 24.105 24.130 24.155 24.185 24.210 24.230 24.240 24.245 24.245 24.235 24.215 

Geboorte 215 230 235 240 240 245 240 240 245 245 240 235 235 230 225 220 220 
Sterfte 230 235 235 240 240 245 245 250 255 260 265 265 270 270 275 280 285 
Natuurlijke aanwas -15 -5 0 0 0 0 -5 -5 -10 -15 -20 -30 -35 -40 -50 -60 -65 

Buitenlands migratiesaldo 100 75 60 50 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
Binnenlands migratiesaldo -50 -45 -35 -30 -25 -20 -15 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal migratiesaldo 50 30 20 20 20 25 25 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Bevolkingsgroei 30 20 20 20 20 25 25 25 30 25 20 10 5 0 -10 -20 -25 

De in de tabel opgenomen gegewns zijn afgerond op 5-tallen. Hierdoor kunnen er geringe afwijkingen voorkomen. 
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gemeente Steenbergen 

BM1600534 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 

Loop der bevolking 2015, ontwikkeling woningbouw 2015 

Steenbergen; 23 februari 2016 

Aan de Raad, 
1. Inleiding 
Sinds 2000 wordt elk jaar de groei van de bevolking bijgehouden, de verhoudingen in leefti jdscategorie en 
daar waar mogelijk een verklaring voor de bevolkingsontwikkeling. Daarnaast wordt sinds 2008 ook een 
voortgangsrapportage opgesteld over de voortgang van de geselecteerde woningbouwplannen. In mei 
2012 zijn de mogeli jke woningbouwplannen opgenomen in de structuurvisie. Vanwege de samenhang 
tussen de groei van de bevolking en de ontwikkeling van de woningvoorraad is er voor gekozen om deze 
twee zaken in één nota samen te voegen Sinds 2009 wordt ook bi jgehouden hoe het staat met de 
leegstand van woningen in de gemeente. Nieuw in dit overzicht is inzicht in het aantal te koop staande 
woningen in de gemeente en het type te koop staande woningen. 

2. Achtergrond 
De planning en voortgang van de woningbouw en de loop der bevolking vinden plaats in het kader van de 
monitoring van de vastgestelde kwantitatieve doelen in de Woonvisie 

3. Overwegingen 
Loop der bevolking 
De bevolking is in 2015 afgenomen met156 personen Een negatief migratiesaldo van 132 en een 
negatief geboortesaldo van 24. In 2014 was er sprake van sterk positief migratiesaldo als het gevolg van 
de extra ingeschreven aantal buitenlandse werknemers. Achteraf bleek dat een groot aantal personen 
(buitenlandse werknemers) zich niet had uitgeschreven in totaal ging het om 111 personen Dit is in 2015 
rechtgetrokken en verklaart de afname van de bevolking voor de kern Welberg. Hiermee rekening 
houdende is het aantal personen in de kern Welberg wel toegenomen met 27 personen De verklaring 
voor de afname van de bevolking met 119 in de kern Steenbergen is moeili jker te geven. Omdat de 
nieuwbouw zich vooral heeft geconcentreerd in de kern Steenbergen en minder in de andere kernen en 
de leegstand ook niet is toegenomen. Het aantal personen dat intramuraal gehuisvest wordt in de 
Lindenburgh en Onze Stede is afgenomen met 22 personen. Dit verklaart een gedeelte van de teruggang 
maar niet het volledige aantal. 
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De huidige huurder (SDW) van het voormalige klooster aan de Kapelaan Kockstraat 46 heeft de huur 
opgezegd. De eigenaar woningsticht ing Stadlander heeft verzocht tot een verruiming van de 
bestemming, niet alleen maatschappeli jke doeleinden maar ook wonen. Hiervoor geldt hetzelfde als voor 
de kerk. Een woonbestemming kan een bijdrage íevèfen aan het behoud van het karakteristieke pand. 
In 2017 zal de verdere planvorming vorm krijgen 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

Ás 
e Jongh, RA R.P. van den Belt, MBA 
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De toename in Nieuw-Vossemeer is het gevolg van de oplevering van de woningen en het zorgcentrum in 
het centrumplan van Nieuw-Vossemeer eind 2014. 
Per kern zijn de groeicijfers als volgt: 

Steenbergen -/- 119 personen 

Welberg -/- 84 personen 
Kruisland 15 personen 

De Heen +Z+ 8 
Dinteloord -/- 10 personen 
Nieuw-Vossemeer H+ 34 personen 

De trendbreuk die in 2007 al in gang is gezet, dat het aantal jongeren in de leefti jdscategorie 2 0 ^ 0 jaar 

procentueel groeit, heeft zich in 2015 "niet" voortgezet Dit is het gevolg van het feit dat er vorig jaar 
sprake was van buitenlandse werknemers, die grotendeels vallen onder deze leefti jdscategorie, die zich 

niet hadden uitgeschreven, waardoor er sprake was van een vervuiling in het systeem. In werkeli jkheid is 

er dus wel sprake van een lichte groei van het aantal jongeren (20 > 30) ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Dat Steenbergen aantrekkelijk is voor jongeren om te wonen is waarschijnli jk het gevolg van de 
relatief goedkope woningvoorraad in de gemeente. In de leefti jdscategorie 0 ^ 0 jaar en 3 0 ^ 0 jaar ís net 
als in de voorgaande jaren ook weer sprake van een procentuele en getalsmatige afname. Dit bevestigt 
het beeld van een trend die zich al jaren voordoet dat gezinnen met kinderen wegtrekken uit de 
gemeente. Dit is een punt van aandacht voor de komende ti jd. Het aantal ouderen 65> is vanwege de 
vergrijzing ook toegenomen Ten aanzien van de ouderen is opvallend dat in de hoofdkern Steenbergen 

het aantal ouderen het grootst is. Het aanwezige voorzieningenniveau in Steenbergen zorgt ervoor dat 
ouderen, zi j het in beperkte mate, uit andere kernen wegtrekken naar de hoofdkern Steenbergen 

Hieronder vindt u de ontwikkeling van de leefti jdsopbouw per jaar in de gemeente Steenbergen in 
percentages weergegeven: 

1-1-2000 1-1-2001 1-1-2002 1-1 2003 1-1-2004 1-1 2005 1-1-2006 1-1-2007 1-1-2008 1-1-2009 
0 ^ 0 23,59

0

Zo 23,72
0

Zo 23,66
0

Zo 23,65*70 23,65
0

Zo 23,42
0

Zo 23,46
0

Zo 23,3*70 22,9
0

Zo 22,9
0

Zo 

2 0 ^ 0 10,6
0

Zo 9,98
0

Zo 9,73
0

Zo 9,22*tó 8,91
 0
Zo 8,85

0

Zo 8,75
0

Zo 8,72
0

Zo 8,96
0

Zo 9,36
0

Zo 
3 0 ^ 0 32,7

0

Z 0 32,65*70 32,44
0

Zo 32,47
0

Zo 32,22
0

Zo 31,78
0

Zo 31,21*») 30,51*70 29,89
0

Zo 29.06
o

Zo 
5 0 ^ 5 19,35

0

Zo 19,85
0

Zo 20,21
o

Zo 20,59*70 21,06
o

Z o 21,31
0

Zo 21,69
0

Zo 22,16
0

Zo 22,47
0

Zo 22,56*70 

65> 13,73
0

Zo 13,8
0

Zo 13,97
0

Z 0 14,06*70 14,16
0

Zo 14,55
0

Zo 14,98
0

Zo 15,31
0

Zo 15,79
0

Zo 16,21 0

A 

1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 

0>20 22,5 0

Zo 22,31
0

Z 0 21,7
0

Zo 21,30/4) 21,02 0

Zo 20,56
0

Zo 20,18
o

Zo 

20>30 9,52
0

Zo 9,61 0

Zo 10 0

Zo 10,4*70 10,41^o 11,21 0

Zo 10,97
o

Z o 

3 0 ^ 0 28,36*7b 27,76
0

Zo 27,1*70 26,4*ró 25,91 o/o 25,34*70 24,75
0

Zo 

50>65 22,77*70 22,91
0

Zo 22,7*70 22,8
0

Zo 22,92*7o 22,84
0

Zo 23,4 0

Zo 

65> 16,85
0

Zo 17,4*70 18,5
0

Zo 19,10/0 19,74
o

Z 0 20,05
 0
Zo 20,7

0

Z 0 

Onderstaand vind u de leefti jdsopbouw procentueel weergegeven per kern op 1-1-2016 
Steenbergen Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Welberg, De Heen 

0 ^ 0 19,740/0 21,05*70 21,180/0 19,650/0 18,26
0

Zo 19,89
0

Zo 
20^0 11,07

o

Zo 8,93*70 8,74*70 11,53
0

Zo 20,59
o

Zo n . 2 1 % 

30>50 23,27
0

Zo 26,210/0 26,02*70 24,22
0

Zo 29,99
0

Zo 22,97
0

Zo 
5 0 ^ 5 23,65

0

Zo 23,62
0

Z 0 23,05*7o 23,62
0

Zo 19,15
0

Zo 28,21
o

Z 0 

65> 22,27
0

Zo 20,91
0

Zo 21,01 o/o 20,98
ū

Zo 12,01 o/o 17,72
0

Zo 
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Leegstand 
Het aantal leegstaande woningen is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Er kan echter nog niet 
gesproken worden van een omslag. 
Leegstand per 1-1-2010: 347 woningen 
Leegstand per 1-1-2011: 412 woningen 
Leegstand per 1-1-2012: 452 woningen 
Leegstand per 1-1-2013: 414 woningen 
Leegstand per 1-1-2014 428 woningen 
Leegstand per 1-1-2015 417 woningen 
Leegstand per 1-1-2016 413 woningen 

De totale omvang van de woningvoorraad bedraagt per 1-1-2016 10043 woningen (hertell ing nieuwe Bag 
systeem per 1-1-2015). Ongeveer 4,1 "/o van de woningvoorraad staat leeg. 

Te koop staande woningen per 1-1-2016 (op basis van internetsites funda en Jaap) in de gemeente/ 
verkooptransacties in 2015 

Type woning Steenbergen 
+ Welberg 

Dinteloord Kruisland Nieuw-
Vossemeer 

De Heen Totaal 

2 onder 1 kap 25 14 4 11 3 57 

appartement 25 5 30 
eindwoning 10 8 2 20 

hoekwoning 28 7 2 5 1 43 

loods/woonhuis 1 1 
Tussenwoning 43 12 5 4 1 65 
Vrijstaand 80 38 41 13 5 177 

Woon/winkelpand 1 1 

woonboot 1 1 

totaal 211 87 52 35 10 395 

Opvallend in bovenstaand overzicht is het grote aantal te koop staande vrijstaande woningen. In totaal is 
45*70 van de te koop staande woningen in de gemeente een vrijstaande woning. Terwijl het aantal 
vrijstaande woningen in de gemeente 25*70 (bron WoOn 2012) van de woningvoorraad bedraagt. 
Uit een gehouden landelijk onderzoek naar de verkooptransacties en verkoopprijzen (bron: 
Woningmarktci j fers.nl) blijkt dat het aantal verkooptransacties in 2015 in de gemeente ligt op 256. Dít is 
een stijging van 28,6*70 ten opzichte van 2014. De gemiddelde verkoopprijs van de woning in 2015 is 
C 189.787,-. Dit is een daling van de prijs met 0,9oZo ten opzichte van 2014. De daling van de gemiddelde 
verkoopprijs in combinatie met het grote aantal te koop staande vrijstaande woningen geeft dus aan dat 
het herstel van de woningmarkt zich vooral voordoet bij de goedkopere woningen en niet bij de duurdere 
woningen. 
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Woningbouwproductie 

De woningbouwproduct ie lag in 2015 op 79 woningen Tegenover deze nieuwbouw stond een sloop van 8 
woningen. Dit wil zeggen een toename van het aantal woningen van 7 1 . 
De nieuwbouw is gespreid over meerdere kleinere plannen: 
Dinteloord: 

11 woningen in de Abraham Kuijperstraat en Burg.Mr H Popstraat 
Steenbergen: 

8 woningen aan het Bastion in buiten de Veste; 
8 woningen (4 r i jwoningen en 4 appartementen aan het Doktersdreefje te Steenbergen); 
7 woningen aan de Westdam (locatie oude Stadskantoor); 
5 appartementen aan de Westdam 1 (Villa Moors); 
5 appartementen aan de St.Ontcommerstraat (plan de Vrijheid); 
24 appartementen Reginahof; 

Welberg 
7 woningen aan de Landerije. 

Overige 
De overige woningen betreft de bouw van solitaire woningen verspreid over de gemeente. 

Net als vorig jaar is de woningbouwproductie ten opzichte van de jaren 2012 en 2013 gestegen. 
De woningbouwproduct ie lijkt zich dus voorzichtig te herstellen. De toevoeging aan de woningvoorraad 
ligt echter nog niet op het streefgetal van 84 woningen per jaar (dit is volgens de provinciale prognoses 
noodzakelijk om te bouwen voor de eigen woningbehoefte). Opvallend is dat de nieuwbouw zich richt op 
de goedkopere koop en de sociale huursector De vraag en nieuwbouw naar duurdere koopwoningen 
blijft achter. Dit bevestigd het beeld zoals dat ook naar voren komt uit het grote aantal te koop staande 
vrijstaande woningen. 

Verleende vergunningen 
In 2015 zijn er 69 vergunningen verleend voo rde bouw van nieuwe woningen. Over het algemeen kun je 
zeggen dat oplevering vaak een jaar later plaatsvindt dan de daadwerkeli jke vergunningverlening. 
Concreet houdt dit in dat de nieuwbouwproductie in 2016 dus lager zal l iggen dan in 2015. 

Hieronder wordt kort per bouwproject de stand van zaken aangegeven. Harde plannen zijn plannen 
waarvan het bestemmingsplan is vastgesteld. Zachte plannen zijn alle overige woningbouwplannen. 

Voortgang bouwprojecten : 

HARDE PLANNEN KERN STEENBERGEN 
Couverinoe park 
Het plan Couveringepark is gedeelteli jk opgeleverd. Van de 96 geplande woningen zijn er 32 opgeleverd 
in 2010, 2011 en 2012. Vanwege problemen met de ontwikkelaar wordt het plan in een aanzienlijk lager 
tempo ontwikkeld dan gedacht. Met betrokken partijen vindt overleg plaats om in 2016 een aantal 
woningen in het plan in de verkoop te zetten 

De Lindetuin (locatie oude Stadskantoor); 
De grond is verkocht aan bouwer-ontwikkelaar Maas-Jacobs, die in plaats van de oorspronkelijk gedachte 
28 appartementen, 7 grondgebonden ri jwoningen in 2015 heeft gebouwd. Het achterl iggende terrein aan 
de Visserstraat wordt ingericht met groen en parkeerplaatsen. 
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Buiten de Veste 
Het totale plan Buiten de Veste voorziet in de bouw van maximaal 260 woningen en een school. Twee 
appartementengebouwen (2x 12 appartementen) en een 12 tal ri jwoningen zijn gebouwd en opgeleverd, 
evenals de school. In 2013 is een gedeelte van de nog beschikbare grond in fase 1, in optie gegeven voor 
de bouw van een 16 tal ri jwoningen. De oplevering van 8 woningen heeft plaatsgevonden in 2015. Voor 
de bouw van de overige 8 woningen is in december 2015 een omgevingsvergunning verleend. In januari 
2016 is met de bouw van de resterende 8 woningen gestart. 

St. Ontcommerstraat 
Het plan St Ontcommerstraat, ook wel bekend als De Vrijheid is gedeelteli jke opgeleverd in 2014 (8 
grondgebonden woningen). Het appartementencomplex met 5 woningen is begin 2015 opgeleverd. 

Doktersdreerįe 2 
De herinvull ing van deze locatie betreft o.a de bouw van een vier tal grondgebonden 
levensloopbestendige woningen in de huur of koopsector en een viertal appartementen in de huur/of 
koopsector. In 2015 zijn de 8 woningen opgeleverd. 

Westdam 1/ Villa Moors 

5 appartementen zijn in 2015 opgeleverd (Nadere toelichting zie zachte plannen). 

Doornediįkįe 

Betreft plan voor de bouw van 4 woningen aan het Doornedijkje op een voormalige bedrijfslocatie. 
Wijzigingsplan is vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning voor 1 woning is in 2015 ingediend. De 
verwachting is dat de woning wordt opgeleverd in 2017. 
Ram van Haqendoornstraat (Jacinthaschool) 
Woningstichting Stadlander heeft de betreffende grond aangekocht. De opstallen zijn gesloopt. Het 
wijzigingsplan om woningbouw voor 17 levensloopbestendige woningen mogelijk te maken is vastgesteld 
in maart 2015. De oplevering van de woningen wordt verwacht eind 2016 of begin 2017. 

Oraniewal, Maria Reqinaschool (Reqinahof) 
Locatie wordt ingevuld met dagopvang voor ouderen in combinatie met levensloopbestendige woningen 
met de daarbi j behorende zorg. 12 aanleunwoningen en 24 één kamer appartementen in de bestaande 
historische bebouwing In totaal 36 woningen De 24 woningen in het bestaande gebouw zijn opgeleverd 
in december 2015. 

Zuidwal 2 
Aan de Zuidwal in Steenbergen wordt een woonzorgcomplex gebouwd voor mensen met een l ichte en 
intensieve zorgbehoefte. Het betreft een bouwplan met 18 zelfstandige appartementen (extramuraal) en 
16 wooneenheden (intramuraal). Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld. De 
verwachting is dat in 2016 uitspraak komt op het beroep en dat in 2016 ook gestart wordt met de bouw. 
De oplevering zal dan waarschijnli jk begin 2017 plaatsvinden 

HARDE PLANNEN KERN DINTELOORD 



Oostgroeneweg 
Het totale plan vooiziet In de bouw van 72 woningen, waaronder in de eerste fase een 22 tal 
zelfbouwkavels De belangstelling voor de zelfbouwkavels trekt weer aan door nieuwe promotie. Het 
heeft helaas nog niet geleid tot concrete verkoop. Zwaluw Bouw heeft in december 2015 een optie 
genomen op een gedeelte van de grond en hiervoor een plan ingediend voor de bouw van 28 rij 
woningen. Afhankeli jk van de verkoop zal de bouw halverwege 2016 starten en opgeleverd worden eind 
2016 of begin 2017. 
Er lopen eveneens aparte onderhandelingen met twee ontwikkelaars en de woningstichting over de 
verdere ontwikkel ing van het gebied. 

Westerstraat 
Betreft woningbouwlocat ie op de hoek van de Westerstraat/Zuideinde waar een woonbestemming opligt 
Hier kunnen 4 tot 5 woningen worden gebouwd. Het perceel is nu ingericht als tijdelijk parkeerterrein. 
Ondanks het feit dat er dus sprake is van een hard plan wordt er vooralsnog niet gebouwd. 

Burg.mr. H. Postraat 
In 2015 zijn 11 huur -en koopwoningen door woningstichting Dinteloord opgeleverd. Het grootschalige 
herstructureringsplan Oranjewijk Dinteloord is met de oplevering van deze woningen afgerond. 

Landgoed Westcreeke 
Bestemmingsplan aan de rand van Dinteloord waarin de bouw van 5 luxe zelfbouw woningen zijn 
ingepland. 1 woning is opgeleverd. 

HARDE PLANNEN KERN KRUISLAND 
Herenooed (Engels Dorp) 
Na de bouw van de 17 ri jwoningen in Engels Dorp zijn er nog twee vrijstaande woningen gebouwd. De 
omgevingsvergunning voor de bouw van 6 woningen op de locatie van de te saneren autospuiteri j , de 
laatste fase van het plan, is verleend. Er is nog geen start gemaakt met de bouw. 

HARDE PLANNEN KERN NIEUW-VOSSEMEER 
Beltmolen 
De eerste 12 woningen in het plan zijn in 2012 opgeleverd. De verdere ontwikkeling ging niet zo 
voorspoedig als oorspronkelijk verwacht. Met de eigenaar en dorpsraad Nieuw-Vossemeer wordt 
momenteel nagedacht over de volgende bouwfase. 

Centrum plan Nieuw-Vossemeer (De Vossemeren) 
Het bestemmingsplan voor de Vossemeren is in de raadsvergadering van januari 2013 vastgesteld. De 
bestaande bebouwing en woningen op de locatie zijn in 2013 gesloopt. De bouwkundige oplevering van 
het nieuwe zorgcentrum (24 eenheden beschermd intramuraal wonen), met bi jbehorende grondgebonden 
woningen (24 woningen extramuraal) heeft eind 2014 plaatsgevonden. De woningen en het zorgcentrum 
zijn begin 2015 in gebruik genomen. 

HARDE PLANNEN KERN WELBERG 
De Landeriie 
Het plan de Landerije bestaat uit in totaal 35 woningen, 27 woningen zijn gebouwd (waarvan 7 in 2015). 
De resterende 8 woningen dienen nog gebouwd en gedeelteli jk ook verkocht te worden. 
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Ruimte voor Ruimte Hoogstraat 
Het betreft een plan voor de bouw van 4 Ruimte voor Ruimtewoningen 3 woningen zijn opgeleverd. De 
resterende woning is in aanbouw genomen en zal in 2016 worden opgeleverd. 

HARDE PLANNEN KERN DE HEEN 
Helanahoeve 
De betreffende grond is verkocht aan Van Trier uit De Heen, De nieuwe eigenaar werkt aan een concrete 
invulling binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. 

ZACHTE PLANNEN KERN STEENBERGEN (per 1-1-2016) 
Westhavendijk 
Het plan West-Havendi jk is nog niet verder van de grond gekomen vanwege problemen met de 
f inancieel-economische uitvoerbaarheid Het college is in gesprek met parti jen om het plan alsnog vlot te 
trekken. 

Westdam (Villa Moors) 
Met de eigenaar zijn afspraken gemaakt over de toekomstige ontwikkel ingsmogeli jkheden van de locatie. 
De eerste fase van het plan, herinvulling Villa Moors is in 2015 opgeleverd (5 appartementen). Voor het 
tweede gedeelte, nieuwbouw 20 appartementen is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat in de 
raadsvergadering van januari 2016 is vastgesteld. 

ZACHTE PLANNEN KERN DINTELOORD 
Bedrijvenstrook Karei DoormanstraatA/an Heemskerkstraat 
Het bedrijf Van der Kroon Foodproducts aan de Van Heemskerckstraat heeft zijn bedrijf verplaatst naar 
Bergen op Zoom. Momenteel wordt gesproken over een herinvulling van een gedeelte van de 
bedrijfslocatie in combinatie met de aangrenzende gronden in het plan Oostgroeneweg met woningbouw. 

Westqroeneweq 
Dit betreft de huidige bedrijfsloodsen in eigendom van het aannemersbedri j f Huysmans. In het 
bestemmingsplan Kom Dinteloord is een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar 
woningbouw De eigenaar heeft hier tot nu toe geen gebruik van gemaakt. Er zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen te melden. 

Nieuwe Haven 
Al geruime tijd zijn er plannen om tot herstructurering van het zorgcomplex de Nieuwe Haven te komen. 
Onzeker is of deze plannen nog daadwerkeli jk doorgaan. 

Westvoorstraat (2 locaties) 
In 2014 is door ons college een principebesluit genomen om medewerking te geven aan de bouw van een 
twee onder één kapwoning en een appartementencomplex van 5 woningen op twee verschil lende locaties 
in de Westvoorstraat in Dinteloord. De initiatiefnemer heeft nog geen verdere concrete actie ondernomen 
om de plannen te realiseren. 

Dinteloord Noord-west 
Betreft bedrijfslocaties aan de noordwestzi jde van Dinteloord Deze locatie is in het 
dorpsontwikkelingsplan opgenomen als mogelijke woningbouwlocatie. Gelet op de huidige ontwikkelingen 
van de woningmarkt ligt het niet voor de hand dat deze potentiële locatie wordt ontwikkeld. 
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ZACHTE PLANNEN KERN KRUISLAND 
Langeweg Pluspunt/Ouderen Soos 
Na realisering van de nieuwe multifunctionele accommodatie is het Pluspunt * ouderen Soos 
vri jgekomen. Stichting Groenhuysen heeft het Pluspunt verkocht. In het gebouw worden kamers verhuurd 
aan mensen die tijdelijk niet over een woning kunnen beschikken. De ouderen Soos. in eigendom van de 
gemeente is niet meeverkocht. Voor de ouderen Soos wordt gekeken naar een nieuwe herinvulling bij 
voorkeur een invulling met woningen 

Wethouder Swaqemakersstraat 
Betreft een ingediend bouwplan voor de bouw van 9 levensloopbestendige woningen. Er is door de 
herziene woningbehoefteramingen van de provincie en het niet doorgaan van Den Darink fase 3, 
voldoende ruimte aanwezig om hieraan medewerking te verlenen. Het totale plan moet nog worden 
ontwikkeld en in procedure worden gebracht, tevens dient er nog een anterieure overeenkomst te worden 
opgesteld. Het streven is er opgericht om het bestemmingsplan in 2016 vast te stellen. Zodat de 
oplevering van de woningen bij spoedige verkoop zou kunnen plaatsvinden in 2017. 

ZACHTE PLANNEN KERN WELBERG 
Voormalig sportveld sc Welberg 
Nu de voetbalvelden zijn verplaatst dient er nagedacht te worden over de invulling van het oude 
sportveld. Een gedeelteli jke invulling met woningbouw ligt hierbij voor de hand. In 2016 zal nader worden 
gekeken naar de toekomstige invulling van deze potentiële woningbouwlocatie, in combinatie met de 
directe omgeving, dorpshuis, school, parkeerterrein (nieuw dorpshart Welberg). 

Kapelaan Kockstraat 45a 
Dit betreft een bedrijfslocatie midden in de bebouwde kom. Het ligt niet in de verwachting dat hier in de 
komende jaren woningen gebouwd zullen worden. 

ZACHTE PLANNEN KERN DE HEEN 
Vri jkomende schoollocatie De Heen (Fatima) 
De Fatimaschool is in 2014 gesloten. De school met de opstallen is verkocht aan de heer Van Trier. Deze 
heeft in 2015 de school verkocht aan een particulier. Deze wil de school ombouwen tot één woning. De 
procedure om dit mogelijk te maken zal waarschijnlijk in 2016 worden opgestart. Oplevering naar 
verwachting begin 2017. 

NIEUWE PLANNEN 

ZACHTE PLANNEN KERN STEENBERGEN (NIEUW) 
Onze Stede (De Wei) 
Stichting Tante Louise heeft een besluit genomen om de intramurale huisvesting en zorg voor ouderen te 
concentreren op de locatie Lindenburgh. Voor de locatie Lindenburgh zal een nieuw plan worden 
gemaakt. Het huidige pand zal worden gesloopt en er zal nieuwbouw plaatsvinden binnen de regels van 
het huidige bestemmingsplan. Door de geplande verhuizing cq concentratie komt de locatie Onze Stede 
vrij. Het meest logische is om deze locatie dan om te zetten naar een woonbestemming. Hiervoor dient 
het bestemmingsplan te worden gewijzigd en de daarbij benodigde onderzoeken in het kader van de 
planologische haalbaarheid plaats te vinden. Belangrijkste is echter in eerste instantie om een partij te 
vinden die deze locatie wil herontwikkelen. 
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Buiten de Veste (wijzigingen) 
Omdat de verkoop van kavels voor vrijstaande woningen in Buiten de Veste niet van de grond is gekomen 
in de afgelopen 9 jaar wordt gekeken naar een andere invulling van gedeelten van het plan. Er zullen 
minder vri jstaande woningen worden gebouwd in het plan dan oorspronkelijk gedacht bij de vaststelling 
door uw gemeenteraad van het plan, fase 1 in 2006 en fase 2 in 2010. 

Er lopen onderhandel ingen voor de verkoop van de grond gelegen tussen het Bastion en de 
Oosthavendijk. Er is een plan ontwikkeld om hier twee onder één kapwoningen te bouwen in plaats van 
de oorspronkeli jk gedachte vrijstaande woningen Met de woningstichting wordt onderhandeld om in het 
gebied een nog nader te bepalen aantal sociale huurwoningen te bouwen. Dit op basis van de eind 2015 
aangenomen raadsmotie om 100 extra sociale huurwoningen te bouwen. 

Nota bene: als de trend zich voortzet van afnemende vraag naar duurdere vrijstaande woningen kan het 
noodzakelijk zijn om ook andere bestemmingsplannen dan Buiten de Veste aan te passen waar 
vrijstaande woningen staan opgenomen in het bestemmingsplan. 

Olmentuin 
Betreft bouwplan van 34 woningen aan de Olmendreef op de locatie van het huidige taxibedrijf Buuron en 
de daarachter gelegen gronden. De planvorming zal in 2016 verder worden uitgewerkt. Het streven is er 
opgericht om het plan in 2016 in procedure te brengen. 

ZACHT PLAN KERN WELBERG (NIEUW) 
Laurentiusdijk 
Het betreft het plan om 3 vrijstaande woningen te bouwen. Het planologisch traject is opgestart en het 
bestemmingsplan zal te zijner tijd ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. 

Hoogachtend, 
burgemeester erv wethouders van Steenbergen, 

de burgemeester, 

t l CA 
1 

R.A.J.M. Bogers R.P. van , MBA 
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PRODUCTIE 7 



LOCATIE EN PROJECTBESCHRIJVING 11 

Bij de zoektocht naar een woning speelt woonmilieu bij woonconsumenten een 
belangrijke rol. De kwalitatieve analyse van de woningbehoefte richt zich in dit 
onderzoek dan ook specifiek op de vraag naar en het aanbod van woningen in 
(centrum)dorpse woonmilieus. 

2.2 PROJECTBESCHRIJVING 

In totaal zijn op locatie Hazelaarstraat 13 zelfbouwkavels voorzien waarop 
grondgebonden woningen gebouwd kunnen worden (Figuur 2). Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken wordt één woning gesloopt. Per saldo worden dus 
12 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad van St. Willebrord. Dit is tevens 
de minimale omvang van een nieuwe stedelijke ontwikkeling blijkt uit 
jurisprudentie2. 

Volgens Boeren Kuijpers makelaars zijn op 12 juli 2017 al 9 van de 13 voorziene 
bouwkavels op locatie Hazelaarstraat verkocht of er is een optie op genomen. 

FIGUUR 2 STEDENBOUWKUNDIG PLAN VOOR LOCATIE HAZELAARSTRAAT 

S 

1 

Bron: Ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Rucphen 2012, Hazelaarstraat - Lijsterbesstraat te St. Willebrord" 

2 ABRvS 28 juni 2017, ECU:NL:RVS:2017:1724, r.o. 6.3 
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