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Steenbergen) 

Geachte leden van de raad, 

Namens de heer CP. van de Ven en mevrouw J.M.M. Van de Ven-Boel, wonende Franseweg 57 
(4651 GE) te Steenbergen (hierna: cliënten) dien ik hierbij een zienswijze in tegen bovenvermeld plan 
zoals dat met ingang van 22 november j l . ter inzage ligt. 

Cliënten zijn sinds eind 2003 eigenaar van voormeld perceel en wonen ter plaatse met veel plezier. Zij 
kijken vanuit de achterzijde van hun woning op een uitgestrekt grasland met een enkele bomenrij. 
Het plangebied grenst direct aan de achterzijde van de tuin van cliënten en maakt ter plaatse de 
realisatie van maximaal 34 woningen mogelijk. Door de komst van deze woningen zal hun woon- en 
leefklimaat worden beïnvloed waarbij door de projectie van een aantal woningen direct achter hun 
perceel, het vrije uitzicht zal verdwijnen. Daarnaast zal de omgeving van karakter veranderen. Met 
aan de voorzijde van de woning de relatief drukke Franseweg en aan de achterzijde een woonwijk, zal 
van wonen aan de rand van stedelijk gebied geen sprake meer zijn; die grens verschuift tot achter de 
nieuwe woonwijk. Cliënten vinden dat onwenselijk. Zij hebben er ten tijde van de aankoop bewust 
voor gekozen om te gaan wonen aan gronden met een agrarische bestemming met landschapswaarden 
en zonder bouwmogelijkheden. 
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Naast de juridisch inhoudelijke bezwaren die zij tegen dit ontwerpplan hebben, vinden zij de 
totstandkoming van dit plan, vanuit het oogpunt van het algemeen belang, merkwaardig. Cliënten 
verwoorden dit als volgt. 

L Totstandkoming bestemmingsplan - kwestie Buuron 

In 2002 werd het perceel van de boerderij van Van Loon met aanpalende landerijen aangekocht door 
de Buuron groep met oog op verplaatsing van het taxibedrijf. Hiervoor werd door de gemeente 
toentertijd geen toestemming verleend. Uiteindelijk werd ter compensatie overeengekomen om het 
aangekochte perceel van de boerderij op te delen in 4 kleinere percelen waaronder het perceel met de 
voormalige boerderij, sinds 2013 eigendom van cliënten, en 3 bouwpercelen. De achtergelegen 
landerijen behielden hun agrarische bestemming. Door tussentijdse aanpassing van de bouwpercelen 
(inkorten tuinen) bleef er een klein perceel achter de huidige drie nieuwbouwwoningen over (los van 
de achtergelegen agrarische grond). 

Ondertussen is villa Moors in het centrum van Steenbergen aangekocht door de Buuron groep (onder 
opgaaf van dezelfde reden, te weten verhuizing van het taxi bedrijf) en ook hier kon het taxibedrijf niet 
gevestigd worden, waarbij gecompenseerd werd door het opdelen van de villa in appartementen en er 
nieuwbouw van appartementen plaatsvond, op hetzelfde perceel naast de villa. Daarmee zouden 
beide projecten voor de Buuron groep toch voldoende compensatie geboden moeten hebben. Op dat 
moment is er echter een overeenkomst gesloten tussen de Buuron groep en de gemeente (zonder 
raadpleging van de gemeenteraad) om het (te hoog) voorgestelde aantal appartementen bij de villa 
Moors te reduceren naar een voor de locatie passend aantal en te compenseren met nieuwbouw op de 
landerijen achter het voormalig boerderijperceel (het thans voorliggende ontwerpbestemmingsplan 
"De Olmentuin"). In die overeenkomst is er overigens ruimte gelaten om hetzelfde project te 
realiseren op een andere locatie als dit op de huidige locatie om een of andere reden niet passend 
en/of wenselijk blijkt. 

Terwijl dit allemaal speelde heeft de Buuron groep een taxibedrijf in Oosterhout (PVO) overgenomen. 
Tijdens de economische recessie van afgelopen jaren is de activiteit in het taxibedrijf in Steenbergen 
gedaald en bij navraag in het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat de activiteiten van de 
Buuron groep op het gebied van taxivervoer zich beperkt tot de locatie Oosterhout en er feitelijk geen 
personenvervoer meer plaatsvindt en er geen personeel meer aanwezig is op de locatie Steenbergen. 
Hierdoor zijn de vervoersbewegingen en bedrijfsactiviteiten op de Olmendreef tot stilstand gekomen. 
Cliënten menen dat verplaatsing van het taxibedrijf dientengevolge niet als argument voor de 
ontwikkeling van dit bestemmingsplan kan worden aangevoerd en de in de plantoelichting 
aangevoerde verkeersbewegingen niet representatief zijn. 

I I . De ladder voor duurzame verstedelijking ex artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ontwikkeling 

In de plantoelichting wordt dit toetsingskader doorlopen (par. 3.2.3). Cliënten stellen zich op het 
standpunt dat de toets op een tweetal onderdelen onjuist is uitgevoerd. Het gaat daarbij om de 
behoefte aan de voorziene ontwikkeling (vraag c) en de mogelijkheid om de voorziene ontwikkeling 
binnen bestaand gebeid mogelijk te maken (vraag e). 
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Kwantitatief 
In de plantoelichting staat dat in mei 2017 de bevolkings- en woningbehoefteprognoses Noord-
Brabant een fractie naar beneden zijn bijgesteld ten opzichte van de prognose van 1 december 2016. 
Desondanks zou er in Steenbergen nog een behoorlijke woningbouwopgave bestaan, te weten 
minimaal 309 en maximaal 439 woningen. De 34 woningen zouden daar prima inpassen, aldus de 
plantoelichting. 
Deze toename correspondeert niet met de bevolkings- en woningbouwbehoefteprognose van de 
Provincie Noord-Brabant zoals cliënten die kennen (bijlage 1). Zoals algemeen bekend mag worden 
verondersteld heeft een bestemmingsplan een geldigheidsduur van 10 jaar; althans iedere 10 jaar moet 
een bestemmingsplan worden geactualiseerd. Kijkt men naar de geprognotiseerde bevolkingsgroei van 
Steenbergen over de periode 2017-2040 (twee planperioden) dan is een bevolkingskrimp van 95 te 
zien. Voor de planperiode 2017-2027 is slechts een groei van in totaal 245 zichtbaar. Deze groei (die 
minimaal is te noemen) zet slechts door tot 2031 met een piek van 280 personen in 2031 waarna de 
bevolking van Steenbergen weer krimpt. 

Aangezien het de wens van de planontwikkelaar is om vrijstaande dan wel 'twee-onder-één-kap' 
woningen in De Olmentuin te realiseren, kan worden uitgegaan van gezinswoningen. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gaat voor de peildatum 1 januari 2017 voor Zuid-Nederland uit van een 
gemiddelde gezinsomvang van 2,17 personen (bijlage 2). Dit betekent dat in Steenbergen in de 
komende planperiode slechts 113 woningen hoeven te worden gebouwd met een uitloop tot in totaal 
129 woningen in 2031 (uitgaande van gezinswoningen). Een minimale woningbouwopgave van 309 
woningen zoals de plantoelichting aangeeft, is dan ook ongeloofwaardig (immers: 2,3 x zoveel). 
Uitgaande van de harde plancapaciteit1 van 456 woningen, zoals de toelichting stelt, is er in 
Steenbergen voor de komende planperiode, laat staan voor de periode tot 2040 dus in het geheel geen 
behoefte meer aan woningbouw. Alleen al op grond van deze constatering, kan dit bestemmingsplan 
niet worden vastgesteld. 

Zou u deze cijfers, zo dat mogelijk is, anders interpreteren dan missen cliënten in de zoekgebieden 
binnen bestaand stedelijk gebied de locatie van de voormalige en leegstaande slagerij Van Bezooijen 
(bijlage 3) en het gebied ten westen van Welberg (westelijk van "de Landerije"). Een bijkomend 
voordeel van de locatie van de oude slagerij en het gebied ten noorden daarvan is dat de op die 
locaties te realiseren woningen ontsloten kunnen worden in het verlengde van de Molenweg, los van 
een eventuele rondweg daar. 

Kwalitatief 
De met het plan beoogde duurzaamheid in al zijn facetten (ontwerp, bouw, bewoning, sociaal) oogt 
sympathiek. De gemeenschappelijke kas, tuin en waterpartij die de bewoners zelf moeten planten, 
bewerken en onderhouden, vragen van de toekomstige bewoners om een voor deze tijd speciale 
levensinstelling. Cliënten betwijfelen of op basis van geïnteresseerden tijdens een aantal 
informatiebijeenkomsten alleen, de gemeente verzekerd is van de uitvoerbaarheid van dit plan. Is daar 
geen marktonderzoek dan wel een concrete inschrijving voor vereist? Zal de gemeente niet over een 
aantal jaar met lede ogen toezien dat van dit ideaal weinig is terecht gekomen zodat het plangebied tot 
het gemeentelijk groenplan moet gaan behoren? Van een gedegen onderzoek naar de behoefte aan dit 

1 Dat is het aanbod dat in vastgestelde plannen is opgenomen, ook als het feitelijk nog niet is 
gerealiseerd. 
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type woningen in een zodanige setting is in ieder geval geen sprake. Dat het plan (de plankaart en de 
regels) de gewenste wijze van wonen geenszins garanderen en dat het gebied eenvoudig kan 
verworden tot een doorsnee woonwijk, wat door wethouder en gemeenteraad als onwenselijk wordt 
beschouwd, bespreek ik hierna in detail. Aan het Beeldkwaliteitsplan komt in ieder geval geen 
juridisch bindende betekenis toe.2 

m . Natuur 

Het bestemmingsplan bevat een QuickScan Flora ă Fauna die is uitgevoerd door Ecoconsultancy in 
opdracht van de heren Buuron. Cliënten vinden het opmerkelijk dat, ondanks een veldonderzoek op 
19 juli 2017, geen aanwijzingen zijn gevonden voor de aanwezigheid van boom- en/of gebouw 
bewonende vleermuizen. Dat geldt ook voor de groene specht; een in Nederland beschermde 
vogelsoort. Cliënten hebben beide diersoorten met regelmaat in het plangebied aangetroffen (bijlagen 
4^6). 

Dat de bestaande bomenrij vanwege de staat van de bomen zal worden gekapt en herplant, wordt niet 
met fotomateriaal of door middel van boomdetectie gelegitimeerd. Cliënten moeten dit maar 
aannemen. Daarbij is het belangrijk om op te merken dat Ecoconsultancy in het rapport meermaals de 
beoogde natuurlijke inrichting van het plangebied 'De Olmentuin' benadrukt. Aangezien sprake is van 
toelatingsplanologie staat echter niet vast dat de gekapte bomenrij daadwerkelijk wordt herplant. 
Zolang dat niet als voorwaarde aan de omgevingsvergunning voor de kap wordt verbonden, is er geen 
enkel middel om herplant af te dwingen. 

In tegenstelling tot wat in het rapport van Ecoconsultancy staat, is de afstand tussen het plangebied en 
de Groenblauwe mantel slechts ongeveer 223 m (zie bp 'Buitengebied Steenbergen'). De grens van dit 
gebied ligt veel meer oostelijk dan figuur 11 in het rapport weergeeft. De functie van deze 
milieubeschermingszone is 'het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de 
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de Groenblauwe mantel'. Zelfs wanneer 
het plangebied uiteindelijk zo wordt ingericht dat de impact van de daar gebruikte verlichting en 
verwarming niet zover rijkt, zal hoe dan ook het verkeer van en naar het plangebied toenemen. Dat 
verkeer maakt gebruik van de Olmendreef (richting de A4) waardoor de Groenblauwe mantel 
frequenter zal worden doorkruist. Daar wordt in het onderzoek geen rekening mee gehouden. In het 
plan wordt op merkwaardige wijze vastgesteld dat de verkeerscapaciteit van de Franseweg en de 
Olmendreef gelijk is. Daarin worden de verkeersbewegingen van het taxibedrijf meegenomen, wat 
gezien de recente ontwikkelingen binnen het bedrijf niet realistisch is. Overigens stonden de busjes 
steeds geparkeerd bij de respectievelijke chauffeurs thuis wat maakt dat verkeersbewegingen op de 
Olmendreef steeds schaars zijn geweest. Daar het werknemers aantal naar 0 is gesteld staan er nu 
alleen busjes geparkeerd, zonder dat er dienstritten vanuit locatie Olmendreef worden gereden. 

De A4 die sinds 2014 langs Steenbergen gaat, ligt op 1 km afstand van de EHS (thans Natuurnetwerk 
Nederland) die direct grenst aan de Groenblauwe mantel, die op zijn beurt slechts op 223 m afstand 
van het plangebied ligt. Met de oprukkende bebouwing vanuit Steenbergen richting die 
beschermingszone, wordt een precedent geschapen voor het verder verdwijnen van de 
landschappelijke en natuurwaarden die kenmerkend zijn voor dit gebied. 

2 Uitspraak 201203167/1/T1/R1, ABRvS 13 mei 2013 
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Het is niet zonder reden dat de Provincie in zijn reactie van 26 september 2017 op het voorontwerp-
bestemmingsplan stelt: Tn het vervolg van de procedure zouden wij dan ook graag specifiek een 
inrichtingsplan met toelichting en financiële verantwoording (waar wordt de 6 34.000 in geïnvesteerd) 
willen zien. Uitgangspunt daarbij is dat het moet bijdragen aan het landschap en de waarden en 
kwaliteiten die het herbergt'. Deze opdracht is vertaald in een document van 17 november 2017 
getiteld 'zone landschappelijke inpassing' en kent een koppeling met artikel 4 van de regels. De 
juridische afdwingbaarheid is daarmee een gegeven. 

IV. Gevaar - aanwezigheid gastransportleiding 

Waar cliënten wel vraagtekens bij zetten, is de uitvoerbaarheid van dit inrichtingsplan op gronden met 
de dubbelbestemming 'Leiding Gas'. De gronden met die bestemming bestrijken de gehele zuid- en 
oostgrens van het plangebied en maken daar deel vanuit. Aangezien de rapportages van Adviesgroep 
AVIV BV en de Gasunie dateren van 28 juni 2017 respectievelijk 12 september 2017 is het de vraag of 
deze organisaties bekend zijn met het (van latere datum daterende!) inrichtingsplan. Dat plan maakt 
het immers mogelijk dat op gronden met die dubbelbestemming (Gasleiding en Groen) substantiële 
hoeveelheden bomen en struiken worden gepland, in ieder geval aan de westzijde van het plan waar 
de leidingen eveneens lopen. Cliënten vragen zich af of de wortelstelsels van die begroeiing geen 
gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid van die grote hoeveelheid ondergrondse leidingen. Zij 
stellen zich op het standpunt dat daar onderzoek naar moet worden gedaan. Zonder dat onderzoek is 
de veiligheid van de bewoners van het plangebied en in de directe omgeving daarvan niet te 
garanderen, omgekeerd kunnen de leidingen een uitvoeringsprobleem voor het inrichtingsplan 
vormen, waardoor dat plan feitelijk een dode letter wordt. 

V. Rechtsonzekerheid - Regels 

Het plan wordt gepresenteerd als een mix van twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. 
Daarbij wordt tegelijk een voorbehoud gemaakt: al naar gelang de marktbehoefte kan dit worden 
gewijzigd. De vrijheid die de planontwikkelaar zich hierbij gunt, is vertaald in de verbeelding. Alle 
lichtgele plandelen hebben de bestemming 'Woongebied' en daarnaast de aanduiding 'twee aaneen'. 
Het behoeft geen toelichting dat het voor de ruimtelijke uitstraling verschil maakt of er een mix van 
vrijstaande en 'twee-aaneen' woningen wordt gebouwd dan wel enkel twee-aaneen woningen, zeker 
vanuit het perspectief van eventuele doorkijken naar het achterland. In het verkavelingsplan (p. 7 
plantoelichting) wordt aldus een mooi beeld geschetst waarbij cliënten een doorkijk naar het 
plangebied houden maar dat kan evengoed verdwijnen. Nu de verbeelding bovendien een viertal 
'woongebieden' kent zonder verkaveling, is het plan wanneer dat in deze vorm wordt vastgesteld, niet 
uitvoerbaar en is er geen garantie dat er in totaal 34 woningen worden gebouwd. In artikel 6.2.1 onder 
a van de regels staat: per bouwperceel is maximaal 1 woning toegestaan, met dien verstande dat in 
totaal maximaal 34 woningen zijn toegestaan. Aangezien het plan geen bouwpercelen kent, is dit een 
loze bepaling. 

De hierboven onder IV beschreven gevreesde risico's van de combinatie begroeiing/gasleiding, heeft 
de planwetgever geprobeerd te ondervangen door in artikel 7.5.1 onder c van de regels aan het planten 
(en rooien) van diepwortelende beplanting en/of bomen, de eis van een omgevingsvergunning te 
koppelen. Ook die bepaling is van geen betekenis aangezien het planten van bomen en struiken, 
vergunningvrij is. 
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De vrees die cliënten hebben, is - zoals hiervoor aangegeven - dat het plan uiteindelijk een doorsnee 
woonwijk wordt waarbij niets van de duurzame idealen en landschappelijke inpassing teruggevonden 
kan worden, enerzijds omdat er sprake is van conflicterende bestemmingen (gasleiding - bomenrij), 
anderzijds vanwege de vrijblijvende invulling die de bestemmingen 'Woongebied' en 'Groen' mogelijk 
maken. Zo mag er binnen de bestemming 'Groen' een kas, ontmoetingsplek of werkplaats komen 
maar er kan net zo goed voor worden gekozen om enkel gras aan te brengen of parkeerplaatsen. De 
planwetgever heeft die vrijheid aan de toekomstige bewoners willen laten door binnen het plandeel 
met de bestemming 'Groen', geen bouwvlak in te tekenen. Bovendien is de grote vraag: wie betaalt die 
kas en dient daar te zijner tijd een aanvraag om omgevingsvergunning voor in? 

VI. Waterparagraaf en Calamiteitenweg 

In de waterparagraaf in de plantoelichting staat de verplichting tot het uitvoeren van voldoende 
waterbergende functies in het plangebied. Dit ter compensatie van de toename aan verstening in het 
gebied. Deze waterbergende functie is vertaald naar de regels in die zin dat binnen de bestemmingen 
'Groen' en 'Woongebied' de mogelijkheid tot het toepassen van watervoorzieningen is toegestaan. De 
bestemming 'Water' komt in het plan niet voor, evenmin als een plandeel met die bestemming op de 
verbeelding. Aangezien terzake geen uitwerkingsplicht is opgenomen, biedt het plan geen enkele 
zekerheid dat aan de harde compensatie-eisen in de waterparagraaf zal worden voldaan. Dit maakt 
het plan op dat onderdeel rechtsonzeker. 

Ten aanzien van de calamiteitenweg is sprake van een soortgelijk probleem: in de plantoelichting 
wordt gesproken over een calamiteitenweg die het plan verbindt met de Franseweg. De mogelijkheid 
tot het aanleggen van een weg is eveneens opgenomen in bovenvermelde bestemmingen 'Groen' en 
'Woongebied' maar meer dan dat ook niet. Wie is eigenaar van de thans bestaande zandweg, is die 
bereid tot medewerking aan het verlenen van noodweg, is de weg wel voor die functie geschikt? Ook 
hier biedt het plan geen enkele zekerheid. 

Conclusie 
het feitelijk al niet meer operationeel zijnde taxibedrijf wordt gesaneerd, in ruil voor 
opoffering van een aanzienlijk stuk agrarische grond met landschapswaarden; 
dit terwijl er op basis van de meest recente bevolkingsgroeigegevens, slechts nog tot 2031 een 
geringe groei van de Steenbergense bevolking is geprognotiseerd; 
de daarvoor benodigde bebouwing kan (en moet op grond van de Ladder voor duurzame 
verstedelijking) worden gerealiseerd binnen de bestaande harde plancapaciteit ("buiten de 
Veste" etc); 
indien er desondanks wordt besloten tot een grotere capaciteit, er betere alternatieve locaties 
zijn (locatie "van Bezooijen", Welberg, etc); 
omwonenden en raadsleden wordt een mooi duurzaam plangebied gepresenteerd waarvoor de 
verbeelding en de regels geen enkele garantie bieden; 
over de in de directe nabijheid van het plangebied levende beschermde diersoorten wordt 
eenvoudig heengestapt, 
waarbij op last van de Provincie een landschappelijk inpassingsplan wordt gemaakt waarbij de 
risico's in het kader van de daar aanwezige forse lengte aan gasleidingen noch bekend is bij de 
ter zake deskundigen en eigenaar (Gasunie), noch plantechnisch is afgedekt; 
en de harde eisen van een voldoende waterbergende functie en calamiteitenroute zijn in het 
plan onvoldoende geborgd. 
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Dit zijn voldoende argumenten om te kunnen en moeten concluderen dat dit plan niet kan worden 
vastgesteld. 

Met vriendelijke groet, 
SRK Rechtsbijstand 

mevrouw mr. Anne-Marie (A.M.H.) Dellaert 
advocaat advocaat 
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Provincî* Noord Ŭ K i b o n f 

De ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant, 2017-2040 
Bron: 'De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2017' (vastgesteld™2oi7) 

STEENBERGEN 
Leeftijdsspecifieke bevolkingsontwikkelingen, 2017-2040 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Leeftijd 

0- 4 jaar 1.010 1.015 1.060 1.100 1.145 1.165 1.200 1.190 1.190 
5- 9 jaar 1.130 1.130 1.105 1.095 1.065 1.075 1.085 1.105 1.135 
10-14 jaar 1.275 1.215 1.225 1.185 1.185 1.180 1.170 1.150 1.120 
15-19jaar 1.290 1.330 1.300 1.285 1.245 1.250 1.170 1.165 1.135 
20-24 jaar 1.385 1.315 1.265 1.235 1.185 1.170 1.200 1.180 1.165 
25-29 jaar 1.405 1.445 1.465 1.445 1.435 1.360 1.315 1.310 1.325 
30-34 jaar 1.370 1.420 1.430 1.465 1.505 1.515 1.535 1.535 1.545 
35-39 jaar 1.225 1.255 1.300 1.350 1.380 1.425 1.485 1.510 1.530 
40-44 jaar 1.390 1.290 1.225 1.200 1.215 1.270 1.290 1.335 1.385 
45-49 jaar 1.885 1.835 1.770 1.645 1.495 1.400 1.310 1.250 1.215 
50-54 jaar 2.045 2.035 1.990 2.010 1.970 1.885 1.825 1.735 1.600 
55-59 jaar 1.850 1.865 1.915 1.920 1.995 2.000 1.995 1.975 1.980 
60-64 jaar 1.670 1.705 1.715 1.780 1.765 1.785 1.805 1.850 1.865 
65-69 jaar 1.660 1.615 1.580 1.535 1.570 1.600 1.630 1.655 1.710 
70-74 jaar 1.345 1.420 1.480 1.525 1.530 1.480 1.440 1.420 1.390 
75-79 jaar 860 895 945 995 1.060 1.155 1.220 1.270 1.305 
80-84 jaar 605 615 625 630 645 690 725 775 825 
85-89 jaar 380 405 410 415 430 435 445 445 450 
90-94 jaar 165 170 170 180 185 195 205 210 225 
9S+ 25 30 40 40 45 45 50 55 65 

Totaal 23.965 24.000 24.020 24.040 24.060 24.080 24.105 24.130 24.155 

Leeftijd í » 
0-14 jaar 14,2 14,0 14,1 14,1 14,1 14,2 14,3 14,3 14,3 
15-29 jaar 17,0 17,0 16,8 16,5 16,1 15,7 15,3 15,1 15,0 
30-54 jaar 33,0 32,6 32,1 31,9 31,4 31,1 30,9 30,5 30,1 
55-64 jaar 14,7 14,9 15,1 15,4 15,6 15,7 15,8 15,9 15,9 
65-74 jaar 12,5 12,6 12,7 12,7 12,9 12,8 12,7 12,7 12,8 

7S+ 8,5 8,8 9,1 9,4 9,8 10,5 11,0 11,4 11,9 

Ő5+ 35,7 36,3 36,9 37,5 38,3 39,0 39,5 40,0 40,6 
Ď5+ 21,0 21,4 21,8 22,1 22,7 23,3 23,7 24,1 24,7 

Totaal 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 

Bevolking per 1-1 23.965 24.000 24.020 24.040 24.060 24.080 24.105 24.130 24.155 

Geboorte 215 230 235 240 240 245 240 240 245 
Sterfte 230 235 235 240 240 245 245 250 255 
Natuurlijke aanwas -15 -5 0 0 0 0 -5 -5 -10 

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

Bevolkingsgroei 30 20 20 20 20 25 25 25 30 

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-taüen. Hierdoor kunnen er geringe afwijkingen voorkomen. 



2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1.220 1.210 1.205 1.230 1.215 1.185 1.190 
1.180 1.190 1.195 1.205 1.240 1.250 1.250 
1.110 1.120 1.150 1.185 1.195 1.210 1.230 
1.145 1.145 1.120 1.090 1.060 1.065 1.060 
1.090 1.065 1.055 1.025 1.025 1.020 1.015 
1.290 1.275 1.240 1.215 1.190 1.185 1.170 
1.505 1.455 1.440 1.420 1.405 1.400 1.365 
1.555 1.575 1.570 1.575 1.555 1.535 1.505 
1.450 1.510 1.525 1.540 1.550 1.545 1.565 
1.275 1.295 1.355 1.400 1.430 1.445 1.485 
1.405 1.310 1.255 1.225 1.250 1.285 1.315 
1.850 1.810 1.745 1.630 1.510 1.435 1.320 
1.940 1.955 1.930 1.930 1.880 1.835 1.790 
1.705 1.730 1.775 1.805 1.875 1.865 1.875 
1.475 1.500 1.505 1.550 1.545 1.560 1.580 
1.280 1.255 1.240 1.210 1.255 1.285 1.315 

945 995 1.040 1.080 1.080 1.060 1.030 
495 525 570 595 640 715 770 
235 245 250 265 270 290 310 

65 65 70 70 70 70 70 

24.210 24.230 24.240 24.245 24.245 24.235 24.215 

14,5 14,5 14,6 14,9 15,1 15,0 15,2 
14,6 14,4 14,1 13,7 13,5 13,5 13,4 
29,7 29,5 29,5 29,5 29,7 29,8 29,9 
15,7 15,5 15,2 14,7 14,0 13,5 12,8 
13,1 13,3 13,5 13,8 14,1 14,1 14,3 
12,5 12,7 13,1 13,3 13,7 14,1 14,4 

41,3 41,5 41,8 41,8 41,8 41,7 41,5 
25,6 26,0 26,6 27,1 27,8 28,2 28,7 

100 100 100 100 100 100 100 

6 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

5 24.210 24.230 24.240 24.245 24.245 24.235 24.215 

5 240 235 235 230 225 220 220 
0 265 265 270 270 275 280 285 
5 -20 -30 -35 -40 -50 -60 -65 

0 40 40 40 40 40 40 40 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 40 40 40 40 40 40 40 

5 20 10 5 0 -10 -20 -25 
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Regionale kerncijfers Nederland 
Onderwerpen Bevolking Bouwen en wonen Onderwerpen 

Bevolkingssamenstell ing 
op 1 januari 

Particuliere huishoudens Woningvoorraad Waarde 
onroerende 
zaken 

Onderwerpen 

Totale bevolking Particuliere 
huishoudens 

Particuliere huishoudens, 
relatief 

Gemiddelde 
huishoudensgrootte 

Woningen naar eigendom Gemiddelde 
woningwaarde 

Onderwerpen 

Totale bevolking 

Totaal 
aantal 
particuliere 
huishoudens 

Eenpersoonshuishoudens 

Gemiddelde 
huishoudensgrootte 

Koopwoningen Huurwoningen Eigendom 
onbekend 

Gemiddelde 
woningwaarde 

Regio's Perioden aantal o/o personen per 1 
huishouden 

1 000 euro 

Nederland 2015 16 900 726 7 665 198 37,4 2,17 56,2 42,6 1,2 206 Nederland 

2016 16 979 120 7 720 787 37,6 2,17 56,2 42,5 1,3 209 

Nederland 

2017 17 081 507 7 794 075 38,0 2,16 56,2 42,6 1,2 216 

Zuid-Nederland 
(LD) 

1 

2015 3 606 692 1 622 962 34,9 2,19 60,3 38,7 1,0 210 Zuid-Nederland 
(LD) 

1 

2016 3 615 009 1 632 950 35,2 2,18 60,2 38,6 1,2 211 

Zuid-Nederland 
(LD) 

1 2017 3 630 077 1 648 741 35,7 — * - 2,17 60,0 38,8 1,2 216 

Overi jssel (PV) 2015 1 140 652 487 452 33,3 2,31 59,9 38,9 1,2 192 Overi jssel (PV) 

2016 1 144 280 490 682 33,6 2,30 59,7 39,1 1,2 193 

Overi jssel (PV) 

2017 1 147 687 495 376 34,1 2,28 59,4 39,4 1,2 196 

Noord-
Friesland (CR) 

2015 324 103 146 992 37,3 2,17 59,6 39,2 1,2 152 Noord-
Friesland (CR) 

2016 324 077 147 511 37,6 2,16 59,4 39,3 1,3 152 

Noord-
Friesland (CR) 

2017 324 367 148 611 38,1 2,15 59,3 39,3 1,4 157 

Arnhem 2015 152 293 75 856 46, S 1,96 43,8 55,3 0,9 171 Arnhem 

2016 153 818 76 530 46,8 1,96 43,9 55,0 1,1 170 

Arnhem 

2017 155 699 77 989 47,5 1,95 43,4 55,3 1,3 175 

Heerhugowaard 2015 53 554 22 118 29,5 2,38 68,7 30,9 0,4 197 Heerhugowaard 

2016 53 927 22 336 29,8 2,37 68,8 30,8 0,4 197 

Heerhugowaard 

2017 54 950 22 764 30,2 2,36 68,3 31,2 0,4 201 

Zwijndrecht 2015 44 501 19 876 33,6 2,21 54,4 44,9 0,7 164 Zwijndrecht 

2016 44 454 19 900 33,9 2,21 54,5 44,8 0,7 167 

Zwijndrecht 

2017 44 417 19 901 33,6 2,21 54,7 44,7 0,5 172 
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