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Betreft: Gronden zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “ontwerp bestemmingsplan “De 
Olmentuin”

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bij brief van 29 december 2017 heb ik namens cliënten Anita de Lange-Elferink en Bertus de 
Lange-Elferink, wonende te (4651 GE) Steenbergen NB aan de Franseweg 35,een pro-forma 
zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan “De Olmentuin”.

Namens cliënten worden middels deze de navolgende gronden naar voren gebracht.

Gronden
Strijdigheden/oniuistheden in de toelichting bestemmingsplan
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt in de inleiding, dat wil zeggen onder meer in de 
aanleiding van dit plan en de beschrijving van de bestaande situatie een volstrekte onjuiste voor
stelling van zaken en feiten weergegeven.

Amsterdam

Taxi bedrijf, firma Buuron Group BV gelegen aan de Olmendreef in Steenbergen heeft in het 
verleden meerdere panden en percelen gekocht. De boerderij, gelegen aan de Franseweg 57 te 
Steenbergen, vlakbij het taxibedrijf werd opgedeeld in 4 nieuwe percelen (Sectie Y, perceel 
1253, 1304, 1374 en 1375), nadat eerdere plannen door de gemeente voor het taxibedrijf werden 
tegengehouden. Het weiland wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Ook kocht de firma 
Buuron Group BV de villa in Moors het centrum om bedrijfsruimte te creëren op de begane 
grond en appartementen erbovenop te bouwen. Als productie 3 worden een brief van de ge- 
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meente Steenbergen van 6 december 2011 overgelegd met de principe afspraken met de Buuron 
Groep BV.

De Buuron groep BV heeft diverse plannen voorgesteld ter bestemming van de villa Moors. Uit
eindelijk is een plan goedgekeurd voor de restauratie van de villa met aanbouw van appartemen
ten. Het aantal appartementen is verminderd door de gemeente. Dit naar het sterke vermoeden 
van cliënten omdat door de Buuron Groep BV is overvráágd waarvoor de Buuron Groep BV ge
compenseerd zou moeten worden. Deze compensatie is geschiedt door het bewerkstelligen van 
een woonproject (34-tal woningen/appartementen) op het weiland van hogergenoemde boerderij 
met aanliggend stuk grond wat overbleef na het verkavelen van het erf (Sectie Y, perceel 1306, 
92 en 80) (productie 4) en de mogelijkheid een villa te bouwen op een andere locatie in Steen
bergen. Als productie 5 wordt overgelegd een Raadsmededeling d.d. 10 december 2013 waaruit 
de met de Buuron Groep BV gemaakte afspraken blijken.

Ondertussen is het taxibedrijf qua omvang afgenomen en zijn diens bedrijfsactiviteit in de 01- 
mendreef te Steenbergen verwaarloosbaar. Het verplaatsen van dit bedrijf met als reden om de 
overlast van bedrijvigheid aan buurtbewoners, of om welke reden dan ook, kan derhalve onder
liggende motivatie zijn inzake dit ontwerp-bestemmingsplan. Wel heeft het perceel van het taxi
bedrijf de enige toegang tot het achtergelegen weiland. Het kader waarin de hierbovengenoemde 
afspraken zijn gemaakt door de toenmalige wethouder zijn betwijfelbaar en de rol van de ge
meenteraad onduidelijk. Als productie 6 wordt overgelegd het concept voorstel plan Olmentuin.

Dát is al wat er is gebeurd!

Het betreft in casu echter een uitbreiding in het agrarisch buitengebied, welke in strijd is met on
der meer de ladder voor duurzame verstedelijking en in strijd is met het provinciaal beleid én 
met het eigen gemeentelijk beleid.

Deze gronden zullen hieronder nader worden toegelicht.

Concreet: het plangebied betreft voor het grootste gedeelte een groen agrarische gebied aan de 
rand van het dorp en de bebouwde kom. Aan de noordzijde is een bedrijfsbestemming aanwezig.

Door de verplaatsing van een vrijwel stil gelegd taxibedrijf ontstaat op deze locatie en de gron
den ten zuiden daarvan ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe woonbuurt genaamd ‘De 
Olmentuin’, zo geeft de toelichting aan. Een andere aanleiding voor onderhavig plan geeft de 
toelichting niet. Dit is een uiterst vreemde aanleiding. Een verhoudingsgewijs klein taxibedrijf 
verdwijnt. En, piefpafpoef, je krijgt een uitbreidingslocatie in het buitengebied voor nieuwbouw. 
Als het zo zou werken, dan zou het buitengebied in Nederland al snel zijn volgebouwd. Er is 
geen enkele aanleiding om van deze agrarische gronden die in het buitengebied zijn gelegen een 
nieuwbouwwijk te maken.

Het alternatief voor deze uitbreiding met een volledige woonwijk zou gewoon behoud van de 
bestaande bestemming zijn, dus een bedrijfsbestemming en agrarisch perceel voor de liefhebber. 
De projectontwikkelaar kan het bedrijfsperceel en de wei/agrarisch gebied gewoon weer verko
pen.

Onevenredige bevoordeling ! bevoordeling om niet voor Buuron groep BV
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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 Buuron Groep Groep BV al
lerlei gunsten worden toegekend (zie producties 3en 5).

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, modem 
pand tegen de villa worden aangebouwd, bruikbaar
onder meer voor kantoor, detailhandel en maximaal 23 woningen. Dit is gedeeltelijk al gereali
seerd. Volgens de schríftelijke 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 gebruiken 
omzetmogelijkheden zonder meer toekomt, omdat de villa nu ook als monument werd aangewe
zen, maar in Nederland werden en worden ontelbare oude panden als monument aangewezen, 
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 Group BV hun agrarische landschappelijke grond mogen omzetten voor de bouw en ver
koop van 34 woonpercelen uit de duurdere en duurste sector, namelijk 2-onder-l kap en vrij
staande woningen.

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 
vrij, 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
Inleiding
De actuele behoeft is niet in overeenstemming met artikel 3.1.6 BRO. Niet, althans onvoldoende, 
is gebleken dat er sprake is van behoefte aan de geplande woonwijk.

Wat opvalt is dat de gemeente stelt dat er volgens de Regionale Agenda een grote behoefte is aan 
nieuwe woningen, echter wordt niet aangegeven welke behoefte er aan welk type woningen is. 
Als in de toelichting van het bestemmingsplan er niets is omschreven omtrent dit type woning, 
hoe kan de gemeente dan stellen dat er behoefte aan is aan de onderhavige geplande woningen?
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Cliënten merken hierbij op dat de behoefte ligt voornamelijk in sociale woningbouw, welke die 
al ingepland is op een gedeelte van “buiten de veste” (zie producties 8 en 10),

Het begrip ‘behoefte’ is immers het saldo van de aantoonbare vraag naar de voorgenomen ont
wikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde 
plancapaciteit). De uitkomst van de beoordeling van de behoefte moet in de plantoelichting wor
den vermeld. In de toelichting bij het bestemmingsplan is de harde plancapaciteit niet afdoende 
berekend, zodat ook niet duidelijk is of er wel sprake is van behoefte aan de onderhavige wonin
gen.

Motivering behoefte
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.

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 (pro
ductie 7). 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?
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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 leeg
stand in de gemeente Steenbergen is zelfs per 1 januari 2017 gestegen tot 464 woningen (pro
ductie 8). 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
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 járen nog zal zijn, niet meer dan enkele 10-tallen, daarna afname 
van de bevolking (productie 9).

In de Regionale Agenda Wonen staat voorts duidelijk dat er nooit meer dan IW/o 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 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 járen in ontwikkeling en betreft 
het vooral glas- en tuinbouw en windmolens. Het is inmiddels niet meer reëel hiervoor steeds 
weer een grote toename aan arbeid migranten 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.
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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 
Steenbergen nu reeds járen 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 productie 8 en pro
ductie 10). Hierin is de loop der bevolking en de woningbouwontwikkeling weergegeven.

Er is noch qua beleid, noch qua 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 járen niet kwijt.
Ook in het zuiden aan de Franseweg ligt nog een open kavel die nog helemaal voor woningbouw 
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 buitenstedelijk gebied. Maar deze bijzondere omstan
digheden doen zich hier helemaal niet voor.
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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 buitenstedelijk 
bouwen. Maar daarvan is in casu bepaald geen sprake.
Sterker nog: de leegstand van bestaande vrijstaande woningen en 2-onder-1-kapwoningen is de 
laatste járen 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.

Bestaand stedelijk gebied
Voorts is sprake van een ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied. Onvoldoende is gemoti
veerd waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied aan de behoefte aan woningen kan worden 
voorzien. Cliënten wijzen er hierbij op dat volgens de toelichting een potentiële plancapaciteit is 
van maar liefst 300 woningen! Het gaat hierbij om locaties die door middel van herstructurering, 
transformatie of anderszins geschikt te maken zijn voor woningbouw en waarvoor nog geen con
crete plannen bestaan.

Volstrekt onduidelijk is waarom onderhavig agrarisch buitenstedelijk gebied moet worden om
gevormd tot stedelijk gebied voor 34 woningen, terwijl er binnen de gemeente Steenbergen nog 
maar liefst 300 (!) woningen kunnen worden gerealiseerd. Dit temeer nu niet gebleken is dat de 
gemeente ook maar een begin heeft gemaakt met realiseren van nieuwe woningen door middel 
van inbreiding/transformatie. Deze 34 nieuwe woningen kunnen en dienen gerealiseerd te wor
den binnen bestaand stedelijk gebied. Het is volstrekt onaannemelijk dat deze 34 nieuwe wonin
gen binnen bestaand stedelijk gebied ondergebracht zouden kunnen worden.

Dat in deze woningbehoefte binnenstedelijk inderdaad kan worden voorzien en reeds wás voor
zien blijkt evident uit de opmerking op bladzijde 21 van de toelichting, waarin wordt gesteld dat 
deze behoefte van 34 woningen is ontnomen aan het aantal geprojecteerde woningen voor het 
project Villa Moors. Kortom, de gemeente verklaart hier letterlijk dat deze 34 nieuwbouwwo
ningen kennelijk al binnenstedelijk waren voorzien en dus mogelijk zijn, maar dat deze uit een 
binnenstedelijk project zijn gehaald om thans buitenstedelijk te worden gerealiseerd.

Mede nu onduidelijk is welke behoefte er exact nog bestaat (harde plancapaciteit is nog niet be
rekend), is onvoldoende gemotiveerd waarom reeds nu gegrepen dient te worden naar het middel 
van uitbreiding i.p.v. inbreiding/transformatie. Ervan uitgaande dat tenminste een aan deel van 
de woningbehoefte van 830 woningen is voldaan door de harde plancapaciteit te berekenen, kan 
aan een groot deel, zo niet de volledige resterende woningbehoefte worden voldaan door middel 
van inbreiding/transformatie.

En zo gekozen zou mogen worden voor het middel van uitbreiding i.p.v. inbreiding 
/transformatie, is onvoldoende gemotiveerd waarom de uitbreiding op onderhavig plangebied 
dient plaats te vinden. Juist nu er, naar stelling van de gemeente, sprake is van een grote woon
behoefte, is een locatie waar een grote woonwijk met grote aantallen woningen kan worden ge
realiseerd de meest geschikte locatie. Dit betreft het gebied Noord-oost Steenbergen. Deze loca
tie leent zich gezien de omvang en de ligging nabij de A4 voor de ontwikkeling van een woon
gebied van enkele honderden woningen.
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Voorts verwijzen cliënten naar hetgeen in het voormelde is gesteld.

Hoe dan ook moet de conclusie luiden dat de gemeente, met zoveel binnenstedelijke bouwmoge
lijkheden, alsmede de constatering dat deze 34 woningen binnenstedelijk ook al waren gereser
veerd bij een ander bouwproject, niet kan motiveren waarom deze 34 woningen niet binnenste
delijk kunnen worden geprojecteerd en gerealiseerd.
Met andere woorden, aan de vereiste van zuinig en verantwoord ruimtegebruik wordt met dit 
project niet voldaan, nu deze 34 woningen al waren opgenomen in een binnenstedelijk project en 
er daarnaast binnenstedelijk nog zóveel terreinen liggen die bebouwd kunnen worden. Dit project 
is evident in strijd met de toetsing ladder voor duurzame verstedelijking tot stand gekomen, ten 
behoeve van de betrokken projectontwikkelaar.

Project ‘Plmentum’ 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.

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.

Er wordt in de bouwregels voor een ‘Olmentuin’ enkel voorgeschreven dat 90oZo 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 m2.
Allereerst moet worden opgemerkt dat er helemaal geen ruimte is voor een kas van 300 m2.
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 qua 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.
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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 qua 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.

Uiteraard zouden de bestaande lint bewoners 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 de praktijk zal het erop neerkomen dat de ambitie komt te vervallen en dat alleen de woonka- 
vels 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.

Strijd met provinciaal beleid 
Structuurvisie Ruimtelijke ordening 2010
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt óók nog gerefereerd aan het provinciaal beleid, 
dat eveneens uitgaat van zorgvuldig ruimtegebruik. De provincie wil nieuw ruimtebeslag zoveel 
mogelijk voorkomen.

De provincie zet zich in voor het behoud en versterking van de economische positie van de aan
wezige agrarische sector. Derhalve dient voorkoming van verdere aantasting van het agrarische 
buitengebied centraal te staan.
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Het aansnijden van nieuwe ruimte voor verstedelijking is pas aan de orde als gebleken is dat de 
bouwopgave voor wonen en werken niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gereali
seerd etc..

Daarbij merken cliënten op dat zoekgebieden zijn niet-stedelijke gebieden voor mogelijke, toe
komstige nieuwbouw, maar dan wel onder de gegeven voorwaarden van zuinig 
ruimtegebruik: dus eerst binnenstedelijk c.q. binnen de kernen zelf bouwen!

Verordening Ruimte 2014
In de toelichting van het bestemmingsplan is niet inzichtelijk gemaakt hoe de beoogde nieuw
bouw zich verhoudt tot de afspraken van het Regionaal Ruimtelijk Overleg en tot de beschikbare 
harde plancapaciteit voor woningbouw. Immers zijn deze 34 bouwkavels kennelijk afkomstig uit 
de bestaande plancapaciteit voor het project Villa Moors.

Voorts wordt niet voldaan aan de in artikel 3.1. neergelegde zorgplicht voor ruimtelijke qualiteit. 
Immers dát er met dit project sprake zou zijn van een verbetering van deze qualiteit is niet geble
ken.

De aanname dat het gebied met de bouw van 34 woningen, aansluitend op de bestaande woon- 
kavels, qua ruimtelijke qualiteit zou verbeteren, is niet juist. Immers de kernen dienen op natuur
lijk wijze uit te lopen in groen buitengebied. De bestaande kavels aan de huidige kemrand wo
ningen gelegen aan de Franse weg, waarna hun achtertuinen richting buitengebied liggen. Dat wil 
zeggen, aan de achterzijde van deze woningen ligt een groot groen gebied. Met het nieuwe plan 
worden hier op, naar verhouding, meerdere kavels maar liefst 34 woningen gebouwd. Kortom, 
met dit nieuwe bouwproject aan de rand van de kern in het buitengebied, vindt er vooral een vé
rgaande nieuwe verstening plaats richting buitengebied, in tegenstelling tot de huidige bestaande 
groene uitloop, welke thans aanwezig is. Er vindt dus zeker geen verbetering plaats van de ruim
telijke qualiteit ter plaatse, het tegendeel is waar.

Strijd met gemeentelijk beleid
In opgemelde zin kan dan ook worden vastgesteld dat het nieuwe bestemmingsplan voor de 34 
nieuwe woonkavels ook in strijd is met het gemeentelijk beleid, in casu met de Structuurvisie 
Gemeente Steenbergen d.d. 31 mei 2012. In deze visie ligt dit gebied ook niet in het zoekgebied 
voor uitbreiding van wonen.

Groen karakter ļ Flora-fauna
De Groene zone tussen de nieuwe A4 en de bewoningskem van Steenbergen waarvan de Linie 
onderdeel is, is van vitaal belang voor de leefbaarheid en de aanwezige flora en fauna (Uilen, 
groene specht, vleermuizen etc.), (producties 11 en 12)

Voorts is het groene karakter van onderhavig project is niet gebleken dat het “groene” karakter 
van het project alsook de sociale integratie zijn vastgelegd in afspraken met de projectontwikke
laar.

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.
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Reden waarom ik u verzoek dit ontwerp-plan verder niet in procedure te brengen c.q. niet vast te 
stellen.

Met vriendelijke groet,

DAS

Mw. mr. D. Heuker of Hoek
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gemeente Steenbergen
De Heen - Dlnteloord - Kruisland - Nleuw-Vossemeer - Steenbergen - Welberg

Buuron Groep BV
dhr. J Buuron en dhr L. Buuron

uw kenmerk Olmendreef 8
uw brief 19 september 2011 4651 RP STEENBERGEN
ons kenmerk : UM1104881
aŕdeííng Ruimtelijke Ontwikkeling
contactpersoon Kees Kerstens
teíetoormr. : 0167-543 391
bijlagefn)

onderwerp principe uitspraak behoud Vifia Moors
Steenbergen, 6 december 2011

Geachte heren Buuron,

Ons college heeft op 28 juni 201i besloten in principe mee te werken aan het behoud van de 
villa Moors. In uw brief van 19 september heeft u aangegeven dat u níet 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 heronrwikkeíingsmogeiīįkheid aan de 
Otmendreef. 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 buitenschrl van de villa plegen. Dit 
onderhoud wordt gepieegd op basis van een inspectierapport dat ís uttgevoerd 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 bíj 
akkoordbevindíng 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 bíj de villa gesloopt en verwijderd zijn, kunnen de plandelen 
“bouw landhuis Oosthavendijk" en “bouw van maximaal 26 appartementen bij de Villa'’

į.a.a.: gemeenteraad - monumantencommisste

Vragen aan de gemeente? Steenbergen heeft Antwoord© bel 14 0167 of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl
Correspondentle-adres: Postbus 6. 4650 AA Steenbergen Bezoekadres : Buíten de Veste 1,4652 GA Steenbetgen
Fax : 0167-54 34 99 e-mall: śnfoíţŞgemeente-steenberņen.ni



zelfstandig van elkaar planologisch en vergunningtechnisch voorbereid worden en tot 
uitvoering komen.

3. Ma 2015 wordt overleg gevoerd over de bedríjfsverplaatsing/woníngbouw op de 
locatie Olmendreaf.

4. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om, op het moment dat deien 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 oiedt het provinciaal beleid onder 
voorwaarden ruimte voor ontwikkelingen. De gemeente dient dit zeif verder uit te 
werken en te onderbouwen. Na uitwerking van de piannen 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 
6 33.425,s voor het plandeel van de vlllaiocatie aan de Wesstíam Dit is het totaal van de 
hieraan bestede uren vanaf 2006 tot heden (inclusief BTW). De gemeente maakt in beginsei 
geen andere kosten. Die komen rechtstreeks voor uw rekening. De kosten voor de andere 
piandelen worden ín rekening gebracht voorafgaand aan de 'espectieveiijke procedures.

We verzoeken u om voor 1 januari 2012 een bedrag van 0 33.426,^over te maken op 
'ekeningrummer 1483.07 100 ten name van de gemeente Steenbergen onder vermelding van 
Trosten pandee! villa Moors West dam"

Voor ve'cere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. K. Karstens

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Stei 
de secretaris, de burgi

•. J.M.W.H. Leloux

2



PRODUCTIE 4



r

rij

vi

\

\ s'

w'ÿ ’, -

.' 'S' ^
" ošy^
j

n. *wU

i
r* ^ *
\jiO

V'A^V

rv
CV\◊Ã^ ü

ļMİ.,C◊ iU.0

. \S *
 ^



PRODUCTIE 5



De Heen Dinte'cora Kruisland Nieuw-Vossemeer Slsenöergen VVeibarg

3M1303048

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Afsprakenkader Villa Moors

Steenbergen; 10 december 2013

Aan de Raac,
Het behoud en de restauratie van de monumentale villa Moors aiaat ai lang op de bestuurlijke agenda 
van Steenbergen. Er zijn a! veie pogingen gedaan om dít doel te bereiken. Sinds 2000 wordt met ce 
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 öeíand dat het afsprakenkader, dat in onderling overleg tussen gemeente en de 
Buuron Groep BV tot stand Is gekomen, inhoudelijk compleet en akkoord is. Ons collega heeft op 3 
ćecamber 2013 besloten on- in te stemmen met het tussen partijen opgestelden Aísprakenkader Viita 
Moors

Het afsprakenkader Villa Moors
Het 3fsprakenkatíer kent feítelijk 3 ontwikkelingen, namelijk de herontwikketing op de Villaiccatie 
Westdam, de douw van een landhuis aan de Oosthavendijk en de herontwikkeiing van de Oimendreef na 
oedrjfsverpiaatsing. De gemeente koppelt naar wens (behoud en restauratie van de Villa) aan de wensen 
van de Buuron Groep (de overige ontwikkelingen). Het afsprakenkacer is ais bijiage bij deze 
raadmededeííng gevoegc.

Op 17 decemcer 2013 İS de officieie ondertekening van het afsorakenkader gepland.

Daarna begint het op ėén na belangrijkste onderdeel van het afsprakenkader, de uitvoering. De Buuron 
Groep is ai ver in de voort ï raiding van de restauratie van de oude villa.

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

Z

•or. J.M.W.H. Laíoux drs. S.C.C.M. Botten



zelfstandig van elkaar planologisch en vergunningtechnisch voorbereid worden eri tot 

uitvoering komen.
3. Ma 2015 wordt overleg gevoard over de bedriįfsverplaaising/woningbouw op de 

locatie Olmendreef.
4. Oe 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 "zoekgebiad verstedelijking". Daarmee biedt het provinciaal beleid onder 
'/oerwaarden ruimte voor ontwikkelingen. De gemeente dient dit zelf verder uit te 
werken en te onderbouwen. Ma 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 
6 33.426,s voor het plandeel van de villaiocaiie aan de Westdam, Dit is het totaal van de 
hieraan bestede uren vanaf 2006 tot heden (inclusief BTWJ. De gemeente maakt in beginsel 
geen andere kosten. Die komen rechtstreeks voor uw rekening. De kosten voor de andere 
plandeien worden in rekening gebracht voorafgaand aan de respectievelijke procedures.

We verzoeken u om voor 1 januari 2012 een becrag van 6 33.426, ^ver te maken op 
rekeningnummer 1483.07.100 ten name van de gemeente Steenbergen onder vermelding van 
“kosten piandeel villa Moors Westdam".

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

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van 
de secretaris, de t

\ J.M.W.H. Leloux
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Afsorakenkader

1. De villa
3uuron Groep B V. gaat onderhoud aan da buitenschil van de villa plegen. Dit onderhoud wordt 
gepleegd met ais leidraad het inspectierapport dat is uitgevoerd door de Monumentenwacht. Dit 
rapport is oogemaakt op 15 en 16 februari 2012 en aan de Buuron Groep B.V. toegezontien bij brief 
van 29 februari 2012. Omdat de vilis en het koetshuis nog geschikt moet worden gemaakt voor 
appartementen kunnen wijzigingen optreden in de plattegrond welke invloed kunnen hebben op de 
(uítertijke) 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 monumsntenccmmissie. Na voltooiing van de werkzaamheden 
en bij akkoordbevinding deer de monumentencommissie v/ordt de villa aangewezen als gemeentelijk 
monument Bij toekomstig gebruik '*'orden bouwkundige wijzigingen in de villa zorgvuldig en 
praktisch beoordeeld door de gemeante op basis van de redengevende oeschrijving/objectnummer 
08-01. Buuron Greep draagt er zorg voor dat de onderhoudswerken aan de villa en de sloop en 
verwijdsring 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 besiuiŕ met de daarbij 
behorende afspraken.

3. Nadat gestart is met het onderhoud aan de villa wordt amotelijk msegewerkt aan da voorbereiding 
van de onder 5 genoemde plannen.

4 Nadat de villa onherroepelijk een monument is gewoed :n dienen de onder punt 5 genoemde 
planologische procedures binnen vijf jaar onherroepelijk te zijn. waartoe in de nader op te steken 
anîerìeure overeenkomst(en) afspraken worden vasígeegd omtrent de rachten en plichten van 
partijen in deze procedures die niet in strijd zijn met da onderhavige overeenkomst.

S/a

'3oļ
i

Nadat de villa gerestaureerd ís. is aangewezen als gemeentelijk monument en de niet-monumentale 
opstallen bij de villa gesloopt en verwijderd zijn, ontstaat automatisch vcor de gemeente de 
inspanningsverplichting om medewerking te vertenen aan de planologische procedures voor de 
volgende piannen:
a. Herontwiidceiīng van de vHlatocatíe volgens de variant 2 (Voorkeursmodel van de

stedenbouwkundige massastudîe), (conform bijgewerkte en gemaatvoerde stedenbouwkundig 
modei/Beüevíüe sept. 2013: bijlage 1). In deze variant worden maximaal 18 appartementen 
ontwikkeld, met op de begane grond commerciële bedrijfsruimte, 

b Herorrtwikkeling en bedrijfeverplaatsing van de locatie Olmendreef (perceei 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 Oosíhavendijk (perceel Steenbergen sectie E, nummer 777;

6 Indien de publiekrechteiijke verantwoordelijkheid van de gemeente eist dat zíj geen medewerking 
verleent aan het geheel of gedeeltelijk planologisch mogelijk maken van de plannen genoemd onder 
5 b en /of 5c, heeft de gemeente vanaf 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.

Met dit besluit wordt bedoeld het nog te nemen besluit door het college waarbij het afsprakenkader als 
bindende overeenkomst wordt aangegaan.
5 Zie voetnoot 1.

2



Buuron Groep S.V. er. de gemeente hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid hiertoe binnen vijf 
jasr nadat vast is komen te staan dat herontwikkeiing van de Olmendreef en/of locatie 
Oosthavendijk met mogelijk ís een vergelijkbare iocatie te vinden. Ma het verstrijken van de gestelde 
termijn, vervalt de inspanningsverplichting van de gemeente

7. Het gemeenteüjk grond- en oniv/ikkeibeleid is op aiie 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 anterìeure overeenkomst voor de iocatie Westdam níet nogmaais ín 
rekening gebracht.3

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

3
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Aan de raad van de gemeente Steenbergen 
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4650 AA Steenbergen (NB?

Onderwerp
Concreet verzoek tot planologische medewerking 
woningbouw Olmentuin.

Baarle-Nassau. 14 april 2017.

Geachte leden van de raad.

Namens mijn cliënten, de heren Jack en Leo Buuron van Buuron Groep b.v. te Steenbergen, 
vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Woningbouwlocatie "De Olmentuin'
Taxi Buuron is gevestigd aan de Olmendreeť 8 in Steenbergen. Ten zuiden van de 
bedrijfsbebouwing van het taxibedrijf is een onbebouwd perceel aanwezig. Tussen gemeente 
en Buuron Groep b.v. is overeengekomen om het taxibedrijf te verplaatsen naar een locatie 
elders in Steenbergen en het vrijkomende terrein samen met het onbebouwde perceel te 
benutten voor het realiseren van een woongebied met circa 34 woningen, genaamd 'De 
Olmentuin’'. Enerzijds wordt hiermee het huidige probleem van verkeershinder en 
ĵkiuîdsotcrićtSĩ door het taxibedrijf voor de omgeving opgelost. Anderzijds biedt dit 
mogelijkheden om de locatie te herstructureren en aldus invulling te geven aan de 
inspanningsverplichting richting Taxi Buuron waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd 
(zie hierna).

Het streven is om in De Olmentuin eer. bijzonder woonmilieu tot stand te brengen voor 
verschillende doelgroepen, waarbij de nadruk komt te ligger op duurzaamheid en ruim wonen 
in een groene omgeving. Er wordt een woonwijk gerealiseerd met een uniek concent, die zich 
duidelijk onderscheid van andere woongebieden in Steenbergen

Er is rondom dit plan al het nodige vóórwerk gedaan en zijn al heel wat rapporten 
geproduceerd, zoals de rapportage ‘Olmentuin Steenbergen "De mens als verbinding"' en een 
beeldkwaliteitnotitie op hoofdliįnen. Deze rapporten zijn desgewenst op te vragen. 
Bijgevoegd treft u een memo aan met daarin beknopt het meest relevante voorwerk. aan de 
hand waarvan u snel inzicht krijgt in de opzet en bedoeling van het voorliggende plan.
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Krijger Advie

Alvorens Hit verzoek aan uw raad viw re lepyen en ornen lichţ re yeven vonr het Idoenl 
opstellen van een bestemmingsplan voor dit woningbouwproject, is er onderzocht of er 
behoefte is aan de voorgestane woningbouw, is publiciteit gegeven rondom het 
woningbouwplan en is hei plan getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking

XIsprakenkader Villa Moors
Op 1? december 2013 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Steenbergen en 
Buuron Groep b.v. waarbij is overeengekomen dat Buuron Groep b.v. onderhoud aan de 
buitenschil van Villa Moors zal plegen. Na voltooiing van de werkzaamheden is de villa 
aangewezen ais gemeentelijk monument Als tegenprestatie is opgenomen dat zodra de villa 
onherroepelijk een monument is geworden, de gemeente een inspanningsverplichting heeft 
nchting Buuron Groep b.v dat binnen vijf įaar de volgende planologische procedures 
onherroepelijk zullen zijn.

a. herontwikkeling van de villalocatie:
b herontwikkeling en bedrijťsverplaatsing van de locatie Oìmendreeř;
c. ïeaii^ťiüċ van iiči laiiuîiutb üp kaalte Ouītíiãvciluiĵk

In het kader van die overeenkomst ligt thans sub b voor. de herontwikkeling en 
bedrijfsverpiaatsing v an de locatie Olmendreef. Van de hiervoor genoemde periode van de 5 
įaar waarbinnen de planologische procedures onherroepelijk moeten zijn, zijn er inmiddels 3 
laar verstreken. Er zal derhalve een strak plan van aanpak gevolgd moeten worden om binnen 
de gestelde termijn van 5 įaar tot een onherroepelijk bestemmingsplan te komen.

Standpunt terzake van olanoioaische medewerking
Nu is het moment aangebroken om het bestemmingsplan op te stellen en in procedure te 
brengen. Alvorens daartoe over te gaan en de daaraan verbonden kosten en tijd te gaan 
maken, willen mijn cliënten echter wel helderheid van uw raad over de vraag of zij bereid zijn 
om planologische medewerking re verlenen aan een dergelijk woningbouwproject op die 
locatie

Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad Het 
college doet het voorbereidend werk sluit een anteneure overeenkomst met initiatiefnemer, 
toetst het bestemmingsplan en brengt dat in procedure, maar het is de raad die uiteindelijk 
besluit tot het al dan niet vaststellen van een bestemmingsplan.

Vandaar deze brief aan uw raad met het concrete verzoek om:
a. I it te spreken dat de raad - uiteraard onder voorbehoud van het doorlopen van de 

bestemmingsplanprocedure - planologische medewerking wenst te verlenen aan 
realisatie van een woningbouw prefect ais omscĩiľĉven in de bijgevoegde memo.

b. In te stemmen met het uitwerken en in procedure brengen van het bestemmingsplan 
voor bedoeld woningbouwproject

c. Het college op te dragen bij de voorbereiding van het vaststellingsbesluit een 
voortvárende aanpak te hanteren, opdat binnen de overeengekomen termijn van 5 jaar
na de renov atie van Villa Moors een onherroepelijk bestemmingsplan aan de orde kan 
zijn.

Ar \ļtf Krijger
fendèhjke gmet.
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1.Inleiding

De huidige woonvisie vastgesteld in januari 2006 heeft een looptijd tot en met 2015. De Woonvisie is 
gelet hierop aan een herziening toe.

In het raadsprogramma 2014-2018 is over het woonbeleid 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 betreft de nieuwbouw 
van woningen. Hieraan toegevoegd is in dit beleidsdocument het belang van de bestaande 
woningvoorraad, de woonomgeving en de huisvesting van arbeidsmigranten. De bestaande 
woningvoorraad wordt vanwege de te verwachten beperkte groei van de nieuwbouw steeds 
belangrijken Nieuwbouw heeft invloed op de bestaande bouw en andersom. Er is gebruik gemaakt 
van verschillende bronnen en onderzoeken naar de woonbehoefte zoals het WoOn 2012, de meest 
recente woning- 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 woonvisie staat 
niet in detail aangegeven wat er in de toekomst gaat gebeuren en hoe dit moet gebeuren. De 
woonvisie is een richting gevend beleidsdocument waarin de nieuwe rol van de gemeente als 
faciliterende overheid nadrukkelijk naar voren komt.
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2. ACHTERGRONDEN

Er hebben zich in de afgelopen járen een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan die van
belang zijn voor de ínhoud van de woonvisie:

De marktomstandigheden zijn veranderd. Tot 2008 stegen de huizenprijzen en was er een 
grote afzetmarkt voor nieuwbouwwoningen. In 2008 ontstond de crisis en zijn de prijzen van 
woningen gedaald en stagneerde de verkoop van woningen. Eind 2013 begin 2014 
stabiliseerde de woningbouwprijzen en werden er weer meer woningen verkocht. Duidelijk is 
dat de woningmarkt is veranderend van een aanbodmarkt naar een vragersmarkt en dat het 
lichte herstel geen aanzet is tot een grote groei in aanbod en prijzen van woningen zoals in 
de 10-15 jaar voorafgaand aan de crisis. De koper heeft aanzienlijk meer invloed en macht 
dan voor 2008 toen elke woning die gebouwd of aangeboden werd, werd verkocht. Hierdoor 
is het dus van groter belang geworden om kwaliteit te bieden. Niet alleen de kwaliteit van de 
woning maar ook die van de woonomgeving is van belang. !n deze woonvisie wordt dan ook 
een verbinding gemaakt tussen de woning en de woonomgeving.
Er is sprake van een toenemende vergrijzing binnen de gemeente. Deze vergrijzing zal zich in 
de komende járen verder doorzetten. Een groot aantal van deze oudere mensen woont nu in 
woningen die minder geschikt zijn voor ouderen. Het is, gelet op de beperkte verwachte 
bevolkingsgroei en mogelijk op de langere termijn zelfs krimp, niet mogelijk en wenselijk om 
voor al deze ouderen nieuwe woningen te bouwen. Gelet hierop is het zaak dat er meer 
aandacht komt voor de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. Er blijft echter de 
komende járen nog wel een noodzaak tot nieuwbouw aanwezig. Zaak is om deze nieuwbouw 
zoveel mogelijk af te stemmen op de veranderende bevolkingssamenstelling in de toekomst. 
Het rijk heeft de landelijke wetgeving (AWBZ, vanaf 2015 de Wlz) ten aanzien van wonen 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 tot gevolg dat ondanks een aanzienlijke toename van het aantal 
ouderen er naar verwachting slechts een beperkte groei zal plaatsvinden van het aantal 
intramurale plaatsen (intramuraal wil zeggen dat mensen niet zelfstandig wonen, maar 
bijvoorbeeld in een verpleegtehuis). Een groter aantal mensen zal hierdoor tot op hoge 
leeftijd in hun eigen woning blijven wonen. Waardoor er sprake zal zijn van een extra 
behoefte aan reguliere aangepaste woningen die geschikt zijn om tot op hoge leeftijd in te 
kunnen wonen. Daarbovenop komt nog dat in de gemeente Steenbergen de vergrijzing ten 
opzichte van het landelijke en ook Brabantse gemiddelde sterker is. Goede huisvesting van 
ouderen, nadrukkelijk ook in de bestaande woningvoorraad is dus in de toekomst van groot 
belang.
De Woningwet is per 1-1-2015 herzien (de zogenaamde novelle). In deze herziening is 
bepaald dat de woningstichtingen zich dienen te richten op hun kerntaak. Het bouwen van 
betaalbare huurwoningen en dat andere activiteiten, bijvoorbeeld het bouwen van 
koophuizen en het investeren in de bouw van maatschappelijk vastgoed tot het verleden 
behoren. Tevens is bepaald dat de rol van de huurdersverenigingen, belangrijker wordt. Bij 
het maken van de prestatie-afspraken tussen de gemeente en de woningstichtingen dienen 
zij betrokken te worden. Als gevolg van de novelle is het vrijblijvende karakter tot het al dan 
niet maken van prestatie-afspraken komen te vervallen. De woonvisie dient als 
richtinggevend kader voor de uiteindelijk te maken prestatie-afspraken. Daarnaast heeft de 
rijksoverheid per 1-1-2014 bepaald dat de corporaties jaarlijks een bijdrage, de zogenaamde 
verhuurderheffing moeten afstaan aan het rijk. O.a. dit besluit heeft ervoor gezorgd dat de 
financiële armslag van de woningstichtingen beperkter is geworden.
De introductie van de duurzaamheidsladder in het Besluit ruimtelijke ordening op 1 oktober 
2012 heeft als doel om het zuinig ruimtegebruik te stimuleren, onder meer door een
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optimale benutting van de bestaande ruimte in stedelijk gebied, het bevorderen van 
vraaggerichte programmering en het tegengaan van overprogrammering. Een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling, dus ook een nieuwe woningbouwontwikkeling dient gemotiveerd te 
worden op basis van zuinig en efficiënt ruimtegebruik en het tegengaan van 
overprogrammering. Hierbij dient niet alleen gekeken te worden naar de eigen gemeente, 
maar ook naar het aanbod in de regio. Tweejaarlijks worden hiertoe o.a. ten aanzien van de 
nieuwbouwproductie voor woningen, op basis van de Verordening ruimte van de provincie 
op regionaal niveau afspraken gemaakt in het Regionale Ruimtelijk Overleg (RRO)
Een andere belangrijke ontwikkeling van de afgelopen járen betreft de toename van het 
aantal buitenlandse werknemers uit Oost-Europese landen. Als gevolg van de komst van het 
Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland wordt een nog grotere toename van buitenlandse 
werknemers verwacht. Het is noodzakelijk dat de buitenlandse werknemers op een goede, 
passende wijze worden gehuisvest. In februari 2010 is de nota huisvesting Arbeidsmigranten 
vastgesteld door de gemeenteraad.
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Per 1-1-2014 bedraagt de totale 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 afwijking van 
de trend van groei van de bevolking van de laatste járen. 2009 t/m/ 2012. Vanaf 2004-2008 was er 
ook sprake van een daling van het inwoneraantal. In bijgevoegd schema ziet u de ontwikkelingen van 
de omvang van de bevolking van de afgelopen járen. (Bron: gemeentelijke Basisregistratie personen)

Totale bevolking
23550
23500
23450
23400
23350
23300

Totale bevolking23250
23200
23150
23100
23050

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

Bevolkingsgroei/krimp per kern
Steenbergen + 
Welberg

Dinteloord Nieuw-
Vossemeer

Kruisland De Heen

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/afname +Z+ 211 -/-188 7- 70 +Į+ 112 7-44
procentueel -i- Í+ 1,796 V- 3,296 -/- 2,996 +Z+ 596 7- 7,596

Aan de hand van deze cijfers blijkt dat de beperkte afname van de bevolking sinds 1-1-2001 niet 
gelijkmatig heeft plaatsgevonden over de verschillende kernen. In het bijzonder vallen op de relatief 
grote afname van de bevolking in De Heen en in minder mate Nieuw-Vossemeer en Dinteloord en de 
juist grote stijging in Kruisland. In het westelijk gedeelte van de gemeente is er sprake geweest van 
een krimpsituatie.

Per 1-1-2014 ziet de leeftijdsopbouw in de gemeente als geheel er als volgt uit. Opvallend is de 
zogenaamde urnvorm van de staafgrafiek van de leeftijd van de bevolking. Deze vorm is kenmerkend 
vooreen vergrijzende gemeente. (Bron: gemeentelijke Basisregistratie personen)
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Leeftijdsopbouw 31-12-2013
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Bovenstaande algemene gegevens voor heel de gemeente zijn in onderstaand schema weer 
opgesplitst per kern naar de verschillende leeftijdsgroepen en laten procentueel gezien het volgende 
beeld zien: (Bron: gemeentelijke Basisregistratie personen ).

Leeftijdsopbouw per kern procentueel per 1-1-2014
Steenbergen
incl.
Welberg

Dinteloord Nieuw-
Vossemeer

Kruisland De Heen Welberg

0^0 jaar 20,596 21,596 2196 22,596 19,596 20,596
20^0 jaar 11,596 8,596 10,596 9,5 96 10 96 16,596
30^0 jaar 25 96 27,596 25,596 27 96 24,596 29 96
50:»65 jaar 23 96 23 96 22 96 22 96 30 96 22 96
65^0 jaar 15 96 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 2C^30 jaar, de starters op de 
woningmarkt, relatief gezien het kleinst. Dit kan alleen verklaard worden uit het feit dat er relatief 
veel jongeren wegtrekken uit Dinteloord. De Heen heeft een duidelijke oververtegenwoordiging van 
mensen in de leeftijdsgroep 5Cb65 jaar. Terwijl het aantal mensen ouder dan 65 juist relatief 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 leeftijdsgroep 2030 jaar op. Dit kan verklaard
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worden uit het grote aantal arbeidsmigranten wat gehuisvest wordt 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 wegtrekken.

Op basis van de provinciale behoefteprognoses van oktober 2014 wordt verwacht dat de bevolking 
vanaf 2025 zal afnemen en dat er vanaf dat moment sprake zal zijn van een krimpende bevolking. 
Belangrijker dan de krimpende bevolking is de omvang van het aantal huishoudens. Er wordt uit 
gegaan van een groei tot 2030. In onderstaand schema vind je de te verwachten groei tot 2030 van 
het aantal huishoudens weergegeven in de gemeente Steenbergen. (Bron: provinciale bevolkings- en 
woningbehoefteprognoses 2014)

Verwachte groei aantal huishoudens
10.800

10.600

10.400

10.200

10.000

9.800

9.600

A ■S# 'ï? ' ífi" „O1-v
Ăo rSo \cv'

V V v

Ondanks de verwachte krimp van de bevolking op termijn 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 tot en met 2020. Grote onzekerheid ten aanzien van de omvang van de 
bevolking en de groei van het aantal huishoudens zijn de economische ontwikkelingen. Bij een 
economische groei kan het zijn dat er ook op de lange termijn 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 
ontwikkelingen.
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Per 1-1-2014 is de huishoudensamenstelling procentueel gezien in de gemeente Steenbergen als 
volgt (Bron: gemeentelijke Basisregistratie personen):

De samenstelling van de huishoudens komt overeen met het landelijk gemiddelde. Wel zijn er iets 
minder één persoonshuishoudens in de gemeente.

Ongeveer 25 96 van huishoudens in de gemeente behoort tot de primaire doelgroep. De primaire 
doelgroep wil 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 woningcorporaties. 6 96 van het woningbezit valt onder de particuliere 
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 
totale woningvoorraad (Bron: gemeentelijke Basis administratie gebouwen).

De leegstand is aan de hoge kant. Deels is er altijd sprake van een zeker frictieleegstand van 
ongeveer 296. De overige leegstand heeft voor het grootste gedeelte te maken met de crisis op de 
woningmarkt. Mensen zijn verhuisd uit hun woning en krijgen hun vorige woning niet verkocht, die 
vervolgens leeg staat. Een ander, zij het een beperkter gedeelte, is geen echte leegstand, maar 
betreft administratieve leegstand. Het gaat hierbij om reguliere woningen die bewoond worden door 
arbeidsmigranten die niet staan ingeschreven. Daarnaast staan er al jarenlang woningen leeg, 
bijvoorbeeld boven winkels of kantoorpanden die eigenaren vanuit moverende redenen niet 
bewoond willen hebben.

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

Steenbergen
/Welberg

Dinteloord Kruisland Nieuw-
vossemeer

De Heen Totaal

5423 2408 1015 954 220 10020
De gemiddelde koopprijs van een woning ligt in de gemeente op C 262.300, - vrij op naam. Landelijk 
ligt dit op C 299.300, - (Bron: WoOn 2012). De woningvoorraad is dus vrij goedkoop. Dit is voor het 
belangrijk deel het gevolg van het grote aantal rijwoningen in de koopsector binnen de gemeente. In

Huishoudensamenstelling 
gemeente Steenbergen 1-1-2014

« X pers. a 2 pers. « 3 pers. a 4 pers. » 5 pers. »
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Steenbergen bedraagt het percentage kooprijwoningen van de reguliere woningvoorraad 3196. Ter 
vergelijking het aantal kooprijwoningen ten opzichte van de totale reguliere woningvoorraad 
bedraagt in de gemeente Tholen 2696, in de gemeente Bergen op Zoom 2896, in de gemeente 
Moerdijk 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 we! overeen met het gebruikelijke beeld van 
een landelijke gemeente. In de volgende tabel is de procentuele verdeling weergegeven naar het 
type woningen binnen de gemeente. (Bron WoOn 2012).

Verdeling naar woningtype

« Vrijstaande woningen » Twee onder één kap Ríjwoningen «Appartementen

Type woningen naar huur en koop (bron WoOn 2012)

Verdeling huur- en koopwoningen

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

» Koop meergezinswoningen (appartementen)

« Huur eensgezinwoningen 

« Huur meergezinswoningen
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In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het inkomen per huishouden, waarbij is 
uitgegaan van het oudste lid van het huishouden. Opvallend voor Steenbergen is het feit dat er een 
grote groep 65-h ers is met een laag inkomen. Ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
Landelijk heeft 56.7^ van de Ö5+ ers huishoudens een laag inkomen. In de gemeente Steenbergen is 
dit 62,5 0A. (Bron Woon 2012)

Leeftijd hh , 2012 
Gemeente: Steenbergen

3000

-34 laag 
inkomen

-34, rrocceo 
«nomen

34 hoog İ5-Ò4 núfcfen 35-Ò4 aag 35-64 hoog Õ5* aag 65* hoog
«komen«komen «komen «komeninkomeninkomen «komen

B 2012 J betroowbaameidsmarge 95 \

Bron: CBS, BZK/WB - WoonOnderzoen. Nederland HoOHy
mAìååieÑí&fňkìtŕĩmiaåĚÊSSiiitsSääiÊOtt.'a.. .-

Het lage inkomen van de oudere huishoudens zie je ook terug in het aantal mensen in die leeftijd die 
een woning huurt. In de gemeente Steenbergen wordt 44% van de aanwezige huurwoningen in 2012 
verhuurd aan 65* huishoudens. Terwijl dit landelijk 3ľJ6 is (bron WoOn 2012).

3.3. Woningbehoefte nieuwbouw

Hoewel er sprake is van een geringe bevolkingsgroei en op termijn zelfs een verwachte afname van 
de bevolking neemt het aantal huishoudens nog wel toe in de komende járen. Nieuwbouw blijft 
hierdoor nog noodzakelijk.

In de afgelopen járen van 1-1-2004 tot en met 31-12-2013 bedroeg het aantal netto toevoegingen 
aan de woningvoorraad in de gemeente (nieuwbouw -/- sloop) 535 woningen. Een gemiddeld aantal 
van 54 woningen per jaar. Voor 2014 wordt een woningbouwtoename verwacht van circa 50 
woningen. In het volgende schema staan de ontwikkelingen weergegeven betreffende de toename 
van de woningvoorraad gedurende de periode 2004 t/m 2013. In 2012 en 2013 is de 
nieuwbouwproductie vrijwel nihil geweest (Bron: Provinciale bevolkings en woningbehoefte 
prognoses 2014).
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Netto toevoegingen aan de woningvoorraad in de gemeente Steenbergen (nieuwbouwV-sloop)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 totaal
41 23 32 41 43 140 80 124 3 8 535

De verwachtingen ten aanzien van de omvang van de woningvoorraad voor de komende járen 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 wil zeggen dat het tekort aan nieuwbouw van woningen van de afgelopen crisisjaren 
wordt ingehaald.

Er wordt dus, als wordt uitgegaan van het hoge scenario, rekening gehouden met een toename in de 
periode van 1-1-2014 tot 1-1-2025 van 920 woningen. Daarbovenop wordt als gevolg van de 
uitbreiding van werkgelegenheid op het Agro-Foodcluster Nieuw-Prinsenland rekening gehouden 
met een extra woonbehoefte ten opzichte van de prognoses van de eigen woonbehoefte 
(migratiesaldo 0) van 300 woningen. De totale woningbouwproductie wordt voor de komende 10 
jaar dus geraamd op 1170 woningen.

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 56% van de geplande wooncapaciteit al vastligt. In de structuurvisie werd ook als hard 
opgenomen, de potentiële 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 omschrijving van de harde plancapaciteit van de 
provincie dezelfde als die de gemeente hanteert.

In de volgende kernen is de volgende potentiële harde en zachte plancapaciteit per 1-1-2014 
aanwezig die op de d.d. 1-1-2014 nog niet was gerealiseerd (Bron: gemeentelijke 
woningbouwgegevens + provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognoses 2014).

Kern Harde plancapaciteit Zachte plancapaciteit
+I-

Geplande 
plancapaciteit 1-1- 
2025

Stee n be rge n/we 1 be rg 405 240
Dinteloord 94 175
Nieuw-Vossemeer 70 lō-
Kruisland 6 25
De Heen 14 6
totaal 609 446 1170

In tegenstelling tot eerder aangegeven in de structuurvisie van 2012 en de hoofduitgangspunten van 
de Woonvisie dienen er als gevolg van de wijzigingen in de woningbehoefteramingen 2014 ten 
opzichte van 2011 naar boven toe dus geen locaties direct af te vallen, maar dienen er voor de 
langere termijn zelfs locaties te worden toegevoegd. De verklaring voor deze toename is 
voornamelijk het gevolg van het feit dat mensen gemiddeld ouder worden. De provincie heeft bij de 
nieuwe behoefteramingen rekening gehouden met een toename van de gemiddelde leeftijd.
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Daarnaast zijn er door actief beleid vanuit de gemeente veel buitenlandse werknemers ingeschreven 
in het bevolkingsregister.

In kwalitatief opzicht is door de gezamenlijke woningcorporaties in de regio een uitgebreid 
onderzoek gedaan in heel de regio naar de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte. Dit 
onderzoek heeft plaatsgevonden in 2009 (De woningmarkt in West-Brabant en Tholen 2025) en is 
geactualiseerd in april 2012 (Visie wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2030). In het 
onderzoek van de woningcorporaties is nog geen rekening gehouden met het feit dat mensen 
gemiddeld ouder worden zoals in de provinciale behoefteprognoses. De geraamde woningbehoefte 
ligt in het onderzoek van de gezamenlijke woningcorporaties dan ook lager. In deze woonvisie zijn de 
verhoudingen naar de toekomstige vraag naar type woningen, uitgaande van een licht economische 
groei uit het rapport van de gezamenlijke woningcorporaties, procentueel vertaald naar de nieuwe 
hogere woningbehoefteprognoses van de provincie tot het jaar 2020. Voor de periode na 2020 wordt 
nu gelet op de lange termijn geen inschatting gemaakt van de behoefte aan woningen in kwalitatief 
opzicht. Tevens is er vanuit gegaan dat ongeveer 200 van de 300 geplande woningen in verband met 
de realisering van het AFC voor 1-1-2020 zijn gerealiseerd.

Type woning Behoefte woningen 
(migratiesaldo 0) 
1-1-2014 t/m 1-1- 

2020

Extra woningbouw 
AFC tot 2020

Totaal tot 1-1- 
2020

Totaal tot 1-
1-2025

Koop (half) vrijstaand 291 40 331
Koop rijwoning 127 93 220
Koop appartementen 38 38
Huur grondgebonden V- 13 67 54
Huur appartementen 152 152
Totaal 595 200 795 1170

Het hierboven weergegeven schema moet overigens niet één op één gezien worden als de gewenste 
woningbouwproductie. Dit omdat de woningstichtingen ook woningen verkopen waardoor vooral de 
nieuwbouwbehoefte aan rijkoopwoningen kleiner is. Terwijl de nieuwbouwbehoefte aan 
grondgebonden huurwoningen juist weer hoger ligt. Omdat in het bijzonder ouderen geïnteresseerd 
zijn in levensloopbestendige huurwoningen.

3.4. Wonen en zorg

De Steenbergse bevolking vergrijst. Deze demografische ontwikkeling heeft ingrijpende 
maatschappelijke gevolgen.

Zowel bij oudere burgers zelf, als in het landelijk beleid is er een sterke wens om zo lang mogelijk te 
blijven wonen in een eigen, zelfstandige woning, ook als er sprake is van fysieke of mentale 
beperkingen. Dat stelt hoge eisen aan de woningvoorraad en woonomgeving.

Het verzorgd wonen vindt dus, al dan niet gedwongen, steeds meer plaats in de context van eigen, 
zelfstandige woningen. Ondersteuning van oudere burgers met zorg- en welzijnsdiensten die in de 
directe woonomgeving beschikbaar zijn, is daarvoor noodzakelijk. Het gaat in de praktijk om een 
breed scala aan diensten; variërend van bijvoorbeeld vormen van (professionele) verpleeg zorg tot 
tuinonderhoud en maaltijdservice, zorg op afstand via digitale media, maar ook de beschikbaarheid 
en bereikbaarheid van ontmoetingsruimtes. Daarnaast wordt er een steeds groter beroep gedaan op 
de eigen mogelijkheden en op het sociale netwerk van burgers zelf.
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In de landelijke gebieden, zoals de gemeente Steenbergen is er sprake van een snellere vergrijzing 
dan in de stedelijke gebieden. Het absolute aantal ouderen Ô5+ zal toenemen. Het aantal 7S+ er zal 
in 2030 bijna zijn verdubbeld.

In aflopende mate van verzorging wordt gesproken over beschermd, beschut wonen, verzorgd en 
geschikt wonen (Bronnen: provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognoses 2014, Wonen zorg 
en welzijn in tijden van verandering, september 2013 Pon).

Beschermd wonen: Het 'beschermd wonen' omvat de woon- en verblijfsvormen 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 verschillende kleinschalige vormen van groepswonen- veelal in niet 
zelfstandige wooneenheden- vallen onder het beschermd wonen. Kleinschalige woonprojecten voor 
dementerende ouderen zijn hier voorbeelden van. Ook de 'overige intramurale plaatsen' waartoe 
bijvoorbeeld revalidatiecentra en hospices behoren, zijn eveneens tot het beschermd wonen 
gerekend.

Beschut wonen: Tot het 'beschut wonen' worden gerekend de plaatsen in intramurale instellingen - 
veelal verzorgingshuisplaatsen. Als gevolg van 'extramuralisering' wordt uitgegaan van een afname 
van de vraag naar beschut wonen.

Begeleid wonen: Mensen wonen zelfstandig, maar met (intensieve) begeleiding vanuit een 
zorgaanbieder, (bron: Regionaal kompas 2015-2020)

Verzorgd wonen: Het 'verzorgd wonen' omvat de woon- en verblijfsvormen 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, waarbij een 
huishouden gebruik kan maken van de verpleging en/of verzorging vanuit een nabijgelegen 
steunpunt of verzorgingstehuis (onder andere aanleunwoningen en serviceflats).

In de omschrijving van verzorgd wonen, zien we nog een expliciete verwijzing naar 
'verzorgingshuisplaatsen'. Maar anno 2014 is het klassieke verzorgingshuis een achterhaald concept. 
De instroom van nieuwe bewoners neemt nu al sterk af door beleidsbeslissingen en veranderende 
wensen van burgers; een trend die zal doorzetten. Het streven is erop gericht dat iedereen in zijn 
eigen woning op hoge leeftijd kan blijven wonen tenzij de medische indicatie zodanig is dat het 
noodzakelijk is om in een beschermde woonvorm te wonen.

Eén van de meest ingrijpende gevolgen van de nieuwe wetgeving is dat de bestaande capaciteit in 
verzorgingshuizen (geleidelijk) moet worden omgezet in verpleegvoorzieningen en een andere deel 
in zelfstandige woningen waar wel de gevraagde zorg op afroep beschikbaar is. Deze ontwikkeling zal 
zorgen voor een extra ruimtevraag om dezelfde hoeveelheid mensen te huisvesten ten opzichte van 
de huidige verzorgingstehuizen.

Geschikt wonen: Het 'geschikt wonen' 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 bijvoorbeeld ouderenwoningen, waarbij die woningen ook onderdeel 
kunnen uitmaken van een complex, aangepaste woningen en andere 'nultredenwoningen'. Zorg is 
hierbij op afspraak mogelijk (bijvoorbeeld thuiszorg). Maar ook reguliere koopwoningen kunnen 
geschikt zijn.

Afstemming wonen en zorg: Bij het toewijzen van de mate van zorg en ook voor de inschatting van 
de vraag of mensen in de toekomst wel of niet zelfstandig kunnen wonen, wordt gebruikt gemaakt 
van de zogenaamde zorgzwaartepakketten. Mensen die vallen onder het zorgzwaartepakket 5, 6, 7 8, 
9 en 10 (bijvoorbeeld mensen met ernstige lichamelijke beperkingen, mensen met ernstige
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dementiële klachten) worden geacht niet zelfstandig te kunnen wonen. Mensen onder het 
zorgzwaarte pakket 4 kunnen in bepaalde gevallen wel zelfstandig wonen en in ander gevallen weer 
niet (bijvoorbeeld mensen met een matige vorm van dementie, mensen op leeftijd met 
ouderdomsklachten in samenhang met ernstige zintuiglijke beperkingen). In het bijzonder hierover 
zijn en zullen discussies ontstaan over de indicatie of iemand wel of niet zelfstandig kan wonen. 
Mensen vallend onder de lagere zorgzwaartepaketten 1 t/m 3 worden geacht zelfstandig te kunnen 
wonen, bijvoorbeeld mensen met minder zware lichamelijke beperkingen en beginnende dementie.

Stichting tante Louise-Vivensis heeft al lange termijn 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 mogelijk in nieuwbouw 
vergelijkbaar met de plannen zoals die in Nieuw-Vossemeer zijn gerealiseerd. Probleem met de 
plannen van stichting tante Louise-Vivensis is dat zij toestemming dienen te vragen voor het te 
realiseren aantal verpleeghuisplaatsen (beschermd wonen) bij het Zorgkantoor. Op dit moment is er 
nog steeds geen overeenstemming met het Zorgkantoor over de toewijzing waardoor de doorgang 
van de plannen van stichting tante Louise-Vivensis niet zeker is. Dit gebrek aan duidelijkheid is een 
ernstig probleem en kan tot een impasse lijden die ongewenste leegstand van verpleeghuizen tot 
gevolg kan hebben, met de daarbij behorende financiële en maatschappelijke problemen.

De meest recente inzichten vanuit stichting tante Louise-Vivensis van december 2014 staan 
hieronder weergegeven.

Capaciteit (december 
2014)

Perspectief toelichting

Lindenburgh
(Steenbergen)

Verpleeghuisplaatsen
90

Renovatie voor - 60 
verpleeghuisplaatsen

Renovatie verpleeghuis 
naar 1 persoonskamers

Onze Stede 
(Steenbergen)

Verzorgingshuisplaatsen
64
Verpleeghuisplaatsen
49

Behoud als 
verzorgingstehuis in 
eigendom tot 2017

Geen verpleeghuiszorg

Vossemeren (Nieuw- 
Vossemeer)

Verzorgingshuisplaatsen
36
Verpleeghuisplaatsen
24

24
verpleeghuisplaatsen

Opgeleverd. 24 
verpleeghuiszorgplaatsen
4- 24 zelfstandige 
woningen.

Nieuwe Haven 
(Dinteloord)

-37
verzorgingshuisplaatsen
8 verpleeghuisplaatsen

24
verpleeghuisplaatsen
24 zelfstandige 
woningen

De cijfers weergegeven vanuit stichting tante Louise-Vivensis voldoen niet aan de te verwachten 
toekomstige vraag naar beschermd wonen. Op basis van de provinciale prognoses wordt een 
toename verwacht van 60 intramurale plaatsen (beschermd wonen) van 2012 tot 2024 en in de 
periode van 2024 tot en met 2029 van nog eens 40 intramurale plaatsen (beschermd wonen). 
Hiertegenover staat dan wel een te verwachte afname van 55 plaatsen voor beschut wonen. 
Stichting tante Louise-Vivensis gaat als grootste partij juist uit van een afname van 63 
verpleeghuisplaatsen. In plaats van een toename. Dit zou Ínhouden dat andere partijen dan stichting 
tante Louise-Vivensis in de toenemende vraag naar -verpleeghuisplaatsen dienen te voldoen. Het te 
kort aan verpleeghuisplaatsen is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de komende járen waar 
het betreft het wonen. Het geconstateerde probleem kan volgens ons, puur gezien vanuit de 
beschikbare ruimte geheel of in ieder geval voor een belangrijk deel al worden 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 woningbehoeftenprognoses 2014).

Verwachte afname toename "bijzondere" woonvormen in de periode 2012-2030
Beschermd Beschut Totaal

intramuraal
Verzorgd Geschikt

100 -/-55 + 4Õ 155 625

3.5. Woonomgeving en voorzieningen

De koper van een woning kijkt niet enkel naar de kwaliteit van een woning, het aantal kamers, prijs 
etc. maar nadrukkelijk ook naar de woonomgeving en de aanwezige voorzieningen. De lokale 
woningcorporaties uit de regio hebben in 2011 en in 2013 een onderzoek gedaan middels het 
uitzetten van enquêtes naar de leefbaarheid in Steenbergen. Hierbij is een onderscheid gemaakt 
naar de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. De gemeente 
scoort gemiddeld een 7,5 qua leefbaarheid. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Kort 
samengevat kun je dan concluderen dat de gemeente geen echte probleembuurten kent maar dat de 
gemeente ook niet buitengewoon aantrekkelijk is om te wonen. Het streven zou er op gericht 
moeten zijn om dit wel te zijn en daarop in te zetten. Om inzicht te hebben in de vraag waar energie, 
tijd en eventueel middelen in gestoken moet worden, is het wenselijk om de verschillen per kern of 
wijk te bekijken die uit het onderzoek naar voren komen (bron: Leefbaarheid in de gemeente 
Steenbergen, Lemon vervolgmeting 2013).

Fysieke leefomgeving

Steenbergen Centrum

Steenbergen Centrum scoort lager dan de andere wijken of kernen waar het betreft de prijs-kwaliteit 
van woningen, de woonomgeving, de groenvoorzieningen, het aanbod en onderhoud van 
speelvoorzieningen. Waar het de aanwezigheid van voorzieningen betreft zijnde winkels, medische 
voorzieningen, zorgvoorzieningen, kerken scoort Steenbergen Centrum juist hoger dan het 
gemeentelijk gemiddelde.

Steenbergen Zuid

Steenbergen Zuid scoort qua leefomgeving, groenvoorzieningen, speeltoestellen en dergelijke 
gemiddeld. Op het gebied van de aanwezigheid van scholen, openbaar vervoer, sportvoorzieningen, 
medische voorzieningen en kerken scoort Steenbergen Zuid boven gemiddeld. Een negatief oordeel 
wordt gegeven ten aanzien van de aanwezigheid/afwezigheid van een wijkcentrum of buurthuis.

Steenbergen Noord

Steenbergen Noord scoort op vrijwel alle aspecten van de fysieke leefomgeving bovengemiddeld. 
Alleen ten aanzien van scholen en wijk en buurtcentrum scoort Steenbergen Noord beneden het 
gemeentelijke gemiddelde.

Welberg

Deze kern scoort over het geheel gezien bovengemiddeld dan de rest van de gemeente. Minpunten 
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, winkel, scholen, sportvoorzieningen, dorpshuizen, kerken scoort Dinteloord juist 
aanzienlijk hoger dan gemiddeld.

Kruisland

De kwaliteit van woningen, prijs kwaliteitsverhouding, woonomgeving wordt als positief ervaren. 
Positief wordt geoordeeld over het nieuwe 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. Opvallend hierbij is de aanzienlijke hogere score ten opzichte van andere kernen 
waar het betreft het aanbod van groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Ook het aanbod van 
medische en zorgvoorzieningen scoort bovengemiddeld hoog. Opvallend laag scoort Nieuw- 
Vossemeer op het aanbod van winkels, openbaar vervoer en sportvoorzieningen.

De Heen (Voor De Heen zijn er in 2013 te weinig enquêtes ingevuld om betrouwbare uitspraken te 
doen. De resultaten die er zijn geven echter toch een herkenbaar beeld waardoor de resultaten hier 
wel worden genoemd)

De kwaliteit van de woonomgeving en het aanbod van groenvoorzieningen wordt als positief 
ervaren. Het aanbod van scholen, winkels, openbaar vervoer, sportvoorzieningen, medische 
voorzieningen en zorgvoorzieningen scoort in De Heen laag.

Sociale woonomgeving (betrokkenheid, inzet buurt, omgang etnische groepen, thuisgevoel)

Qua sociale woonomgeving scoort de gemeente over het geheel goed. Steenbergen scoort als 
grootste kern qua betrokkenheid iets lager dan de kleinere kernen. Waarbij Welberg, Kruisland, 
Nieuw-Vossemeer en De Heen weer hoger scoren dan Dinteloord.

Ongenoegens

Waar het betreft ongenoegens valt alleen Steenbergen Centrum in negatieve zin uit de toon. Hier 
valt op dat men ontevreden is over de overlast van activiteiten en de verkeersoverlast.

Veiligheid

Het veiligheidsgevoel in de gemeente is groot, alleen Steenbergen Centrum scoort hierbij als wijk 
minder dan de andere kernen of wijken, in het bijzonder criminaliteit en de school-huisroute voor 
kinderen krijgen een lager cijfer.

Op de volgende bladzijde is de cijfermatige samenvatting van de resultaten van het onderzoek van de 
woningcorporaties naarde 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 nationaliteit gehuisvest. 
429 hiervan hebben een Oost-Europese nationaliteit (Bron: gemeentelijke Basisregistratie personen). 
De grootste groep 332 personen, heeft de Poolse nationaliteit (dit zijn overigens niet alleen 
buitenlandse arbeidsmigranten maar ook kinderen met een buitenlandse nationaliteit). Naast de 
ingeschrevenen zijn er ook een groot aantal Poolse en andere Oost-Europese werknemers gehuisvest 
binnen de gemeente maar niet ingeschreven. Dit aantal wordt 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 taakstelling 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, bijvoorbeeld kinderen en partners die niet werkzaam zijn binnen de gemeente). 
Op basis van een eigen gemeentelijke inventarisatie wordt deze opgave hoger geschat. De verklaring 
voor de hogere inschatting uit het eigen onderzoek blijkt te liggen in het feit dat het regionale 
onderzoek uitging van het aantal gemiddelden buitenlandse werknemers per bedrijf. In onze 
gemeente zijn een aantal zeer grote glastuinbouwbedrijven gehuisvest die aanzienlijk meer 
buitenlandse arbeidsmigranten in dienst hebben dan het gemiddelde per bedrijf. 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 ongeveer-448 
personen met zich mee (personen die hier niet werkzaam zijn maar wel in Nederland tijdelijk 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 gemeentelijke inventarisatie, rapport 
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 arbeidsmigrahten 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 woont buiten 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 (Mogelijk) strijdig met beleidsnota
huisvesting arbeidsmigranten.
Sunclass bungalowpark 160
Gebruik woningen niet ingeschrevenen +/-100

Uitgaande van het uitgangspunt 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 huisvestingstaakstelling 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 huisvestinesopgave van 630 personen .

In de praktijk blijkt dat een deel van de werkzame arbeidsmigranten momenteel in andere 
gemeenten gehuisvest zijn. Dit wordt bevestigd bij concrete navraag bij de grootste werkgevers, met
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arbeidsmigranten in dienst. Andersom gebeurt ook, mensen die werkzaam zijn buiten de gemeente 
maar woonachtig zijn binnen de gemeente, maar dit gebeurt minder. Het gevolg hiervan is dat het 
niet noodzakelijk is om de volledige doelstelling te halen, omdat zij elders in de buurgemeenten al 
gehuisvest zijn. Bovendien zal een gedeelte van de werknemers ook uiteindelijk permanent in de 
reguliere woningvoorraad gaan wonen.

Voor maximaal 260 arbeidsmigranten dient een alternatief te worden gezocht of dient te worden 
gekozen voor legalisatie voor zover dit mogelijk zou zijn. Zoals bekend loopt momenteel een 
handhavingstraject aangaande de huisvesting van arbeidsmigranten op het Sunclass bungalowpark. 
De uitkomsten van dit handhavingstraject zijn onzeker. Daarnaast loopt er ook een onderzoek naar 
de toekomstmogelijkheden van het Sunclass bungalowpark (zie raadsmededeling 23 september 
2014)

De geschatte huisvestingscapaciteit van +Į-100 niet ingeschrevenen die gehuisvest worden in de 
reguliere woningvoorraad, voldoen mogelijk 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 namelijk geen sprake van een woonfunctie maar 
van een pensionfunctie. Probleem bij deze inschatting is wel dat het ook kan zijn dat deze mensen 
hier wel langer verblijven maar zich niet hebben ingeschreven. De strijdigheid zit hem dan niet in het 
feit dat er wordt gehuisvest in strijd met het vastgestelde bestemmingsplan en het beleid maar dat 
men zich onterecht niet heeft ingeschreven.

Op 25 februari 2010 is de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Hierin staat 
opgenomen op welke wijze de arbeidsmigranten dienen te worden gehuisvest. Zoals hiervoor al 
aangegeven vindt momenteel niet alle huisvesting plaats conform dit beleid. In deze visie zal gekeken 
worden of het huidige beleid gehandhaafd kan worden of dat er bepaalde bijstellingen nodig zijn.

Het Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland zorgt voor extra werkgelegenheid voor onder andere 
arbeidsmigranten. Op grond van onderzoek van de Hogere Agrarische School van juni 2009, 
huisvesting arbeidsmigranten Agro-Foodcluster West-Brabant, wordt de huisvestingsbehoefte 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 capaciteit 
zoals genoemd in het rapport, maar dit kan uiteindelijk in de praktijk dus minder zijn. Momenteel zijn 
er al 150 buitenlandse werknemers werkzaam op het Agro-Foodcluster Nieuw Prinsenland. In de 
bestuursovereenkomst met de provincie over de ontwikkeling van het Agro-foodcluster is 
afgesproken dat de extra huisvestingstaakstelling wordt verdeeld over de regio. In 2013 is besloten 
dat er ten aanzien van grotere bovenregionale werkgelegenheidsontwikkeling aanvullende afspraken 
kunnen worden gemaakt over de verdeling tussen de gemeenten in de regio. Tot nu toe zijn de 
gemaakte afspraken over bovenregionale ontwikkelingen echter nog niet vertaald. De gemeente 
Bergen op Zoom heeft wel aangegeven meer bij te willen dragen bovenop de "reguliere" 
afgesproken huisvestingstaakstelling voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
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4. BELEIDSKEUZES

4.1 Bestaande woningvoorraad

Als gevolg van de vergrijzing en de verwachte beperkte groei van het aantal huishoudens en daarmee 
dus ook een geringere nieuwbouwopgave op de lange termijn wordt de kwaliteit van de bestaande 
woningvoorraad beiangrijker. De geringe groei van het aantal huishoudens in combinatie met de 
vergrijzing heeft tot gevolg dat ouderen zijn aangewezen op hun bestaande woning. Onbeperkt 
bijbouwen voor de sterk vergrijzende groep is immers gelet op de totale behoefte aan woningen niet 
mogelijk. Op zich is dit geen probleem omdat de grootste groep ouderen ook daadwerkelijk in de 
huidige woning wil blijven wonen. Naar schatting ongeveer 90X van de 55 * ers wil in de huidige 
woning blijven wonen. Een groep van ongeveer SX heeft daadwerkelijke de intentie om 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 wordt in de toekomst procentueel gezien 
mogelijk nog kleiner uitgaande van het nieuwe beleid om mensen met gezondheidsproblemen langer 
zelfstandig te laten wonen). Dit laatste heeft wel tot gevolg dat er veel wordt gevraagd van de 
zorgverleners, de kwaliteit van de zorg en de bereikbaarheid van de zorg. In het Wmo beleidsplan 
2015-2017 is dit verder uitgewerkt.

Wetende dat een groot aantal van de ouderen in de huidige woningen wil blijven wonen is de 
kwaliteit van de woningen uitermate belangrijk. Op dit punt is er tegenwoordig ook veel mogelijk. 
Vroeger was het bijvoorbeeld niet mogelijk om in iedere woning een traplift te plaatsen, 
tegenwoordig kan dat wel. Niet meer kunnen traplopen- de belangrijkste drijfveer om iets aan de 
woonsituatie te veranderen- is geen belemmering meer voor zelfstandig blijven wonen. (Bron: 
woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen, een verhaal met vele gezichten,
Companen).

Om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen is het wenselijk dat 
woningen zowel in de koop en de huursector zoveel als mogelijk levensloopbestendig worden 
gemaakt. Levensloopbestendig (ver)bouwen wil zeggen dat alle zogenaamde primaire ruimten 
(keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden. In 
de praktijk heeft een groot gedeelte van de woningen waar Ő5+ ers wonen niet deze functies 
gelijkvloers. Op zich is dit ook geen probleem omdat velen nog goed ter been zijn en men hier vaak 
ook geen behoefte aan heeft. Men heeft bijvoorbeeld liever een grote woonkamer dan een 
slaapkamer op de begane grondvloer. Er valt in dit opzicht dus weinig te sturen. Er zijn echter ook 
andere manieren om een woning toch geschikt te maken om tot op hoge leeftijd te kunnen blijven 
wonen, zoals de eerder genoemde traplift. Van belang is dat er voldoende kennis is bij de doelgroep 
55 + ers over de mogelijkheden om een woning geschikt te maken om ook tot op hoge leeftijd te 
kunnen blijven wonen in de eigen woning, al dan niet met levering van zorg aan huis. De gemeente 
zal middels actieve voorlichting en communicatie al dan niet in samenwerking met andere 
organisaties, zoals ouderenbonden en woningcorporaties aandacht vragen voor het 
levensloopbestendig en/of geschikt maken van bestaande woningen om tot op hoge leeftijd in de 
eigen woning te kunnen blijven wonen. Bijkomend voordeel van het vroegtijdig levensloopbestendig 
maken van wonen is dat de aanvragen voor woningaanpassingen hierdoor kunnen worden 
teruggedrongen. Hierbij aangetekend dat de doelgroep zodanig veel groter wordt in de toekomst dat 
het lastig zal zijn, ook bij een succesvol traject, om het aantal aanvragen voor woningaanpassingen 
daadwerkelijk terug te dringen.

Om bestaande rijwoningen in de huur - en koopsector in de gemeente geschikt te maken om tot op 
hoge leeftijd te kunnen blijven wonen heeft Woningstichting Stadlander een project gestart onder 
de naam Slimmer en Snel. Het project Slimmer en Snel betreft een renovatie/verbeterplan van het
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zogenaamde type 107. Woningen (rijwoningen met een beperkte woonoppervlakte en een beperkte 
breedte) die in de járen 50, 60 en 70 veel gebouwd zijn in de gemeente en in de rest van de regio.
Een deel van dit bezit is in de loop van de járen verkocht. Gelet op de vergrijzing in combinatie met 
het feit dat de huishoudensgroei beperkt zal zijn, is het noodzakelijk om dit type woningen geschikt 
te maken zodat men ook tot op hoge leeftijd in de eigen woning kan blijven wonen. Stadlander heeft 
daarom besloten om niet alleen de huurders maar ook de kopers van het type woning 107 de 
mogelijkheid te bieden om de woningen levensloopbestendig en/of energiezuinig te maken. Hiervoor 
zijn verschillende keuze pakketten opgesteld variërend van enkel energiezuinig tot een volledig 
levensloopbestendige woning met slaap- en badkamer op de begane grondvloer. In de gemeente 
Steenbergen gaat het in totaal om 163 woningen, waarvan het grootste deel, 78 woningen, staat in 
de wijk Steenbergen Zuid. Het unieke van het project is dat de woningeigenaren mee kunnen liften 
en dat er samenwerking gezocht is met een bank over de financiering van de verbouwing. Overigens 
kunnen naast banken ook private investeerders een belangrijke rol spelen om vergelijkbare 
initiatieven tot een succes te maken.

Het is voor eigenaren met een groter woningbezit in de gemeente gelet op de hoge kosten niet altijd 
mogelijk om tot generieke aanpassingen van het totale woningbezit te komen. De Woningstichting 
Dinteloord hanteert op basis van het met verschillende betrokken partijen tot stand gekomen 
rapport "Op één lijn in Dinteloord, visie op senioren 2014-2019" het uitgangspunt om geen generieke 
aanpassingen te doen aan de woningvoorraad en juist per individu te beoordelen in hoeverre tegen 
acceptabele kosten een woning aangepast kan worden aan de feítelijke behoefte van het individu.

De gemeente wil dergelijke initiatieven ondersteunen. Niet zozeer door zelf actief te participeren, 
maar door belemmeringen, bijvoorbeeld in de zin van beperkende bestemmingsplanregels zoveel 
mogelijk weg te nemen. Tot nu toe is overigens in het project Slimmer en Snel niet gebleken dat er 
sprake was van planologische belemmeringen. Mochten zich in de toekomst wel dergelijke 
belemmeringen voor doen, dan zullen deze zoveel als mogelijk worden opgelost. Waarbij wel 
rekening wordt gehouden met het feit dat de regels in het bestemmingsplan niet zijn opgesteld ten 
behoeve van de bouwer maar ter bescherming van de omgeving, de directe buren maar ook ter 
bescherming van het straatbeeld. Er zal dus altijd een gepaste belangenafweging plaatsvinden in 
dergelijke gevallen, waarbij deze in het geval van levensloopbestendig en/of energetisch bouwen 
sneller in het voordeel zal uitvallen van de initiatiefnemer.

Nader onderzocht zal worden of voordergelijke verbouwingen voor mensen met een smallere beurs 
een financieringsregeling getroffen kan worden via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten. Tevens is het van belang om bij de uitwerking van dergelijke in essentie 
positieve initiatieven ook aandacht te hebben voor de huurprijs van de nieuwe woningen. De 
kwaliteitssprong aangaande het woongenot brengt in de praktijk vaak ook een huurverhoging met 
zich mee. Van belang is dat hier aandacht voor is en dat van geval tot geval nader wordt bekeken en 
besproken in hoeverre het wenselijk is om het kwaliteitsniveau van de bestaande 
huurwoningvoorraad op te waarderen in relatie tot de betaalbaarheid van woningen. Waarbij in 
tegenstelling tot het verleden ook de inbreng en het standpunt van de huurdersvereniging(en) 
nadrukkelijker een rol zal spelen. De gezamenlijke lokale woningcorporaties uit de regio en de 
gemeente(n) zijn voornemens om een woonlastenonderzoek te doen. De uitkomsten van dit 
onderzoek zijn van belang om de discussie tussen kwaliteit en betaalbaarheid vooral waar het betreft 
de huisvesting van mensen behorende tot de primaire doelgroep zo zuiver mogelijk te kunnen 
voeren.

Het energiezuinig of energieneutraal bouwen zal zoveel als mogelijk worden gestimuleerd. Hiervoor 
gelden de uitgangspunten zoals die zijn vastgesteld op 31 mei 2012 in de duurzaamheidsnota 2012- 
2020 en het ondertekende regionale convenant duurzaam bouwen d.d. 15 mei 2014. Via het 
ingezette spoor van de milieubeleidsnota en het convenant duurzaam bouwen zal dit verder worden 
uitgewerkt. Voor het energiezuinig verbouwen is al een financieringsregeling vergelijkbaar met de
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starterslening, de zogenaamde duurzaamheidslening ingesteld. In tegenstelling tot de starterslening 
wordt hier echter weinig gebruik van gemaakt.

De bestaande woningvoorraad is dus belangrijk, maar tegelijkertijd is het lastig om hier als overheid 
invloed op uit te oefenen. Er zal dus in de komende járen nog meer dan nu aandacht worden besteed 
aan het zoveel als mogelijk levensloopbestendig, levensloopgeschikt, maken van de woningvoorraad 
maar ook aan het energiezuinig of energieneutraal maken van de bestaande woningvoorraad. Deze 
aandacht zal echter niet bestaan uit nieuwe regelgeving maar uit het bij elkaar brengen van partijen 
(waaronder ook banken en andere financiële instellingen) en het geven van actieve voorlichting aan 
burgers en commerciële bedrijven over de voordelen van levensloopbestendig en energetisch 
verbouwen. Niet alleen is het lastig om invloed uit te oefenen, het is nog lastiger om het succes van 
het beleid daadwerkelijk te meten. Tegenwoordig kunnen vele aanpassingen om woningen geschikt 
te maken gewoon vergunningsvrij plaatsvinden waardoor de gemeente geen betrouwbaar inzicht 
heeft op de ontwikkelingen betreffende het geschikt maken van woningen. Het aantal aanvragen 
voor woningaanpassingen in het kader van de Wmo 2015 is eigenlijk de enige indicator om het 
succes van het beleid enigszins te kunnen meten.

Als gevolg van onder andere de introductie van de verhuurderheffing zien de woningstichtingen zich 
genoodzaakt om de huurprijzen te verhogen. Uit de analyse blijkt dat in de gemeente Steenbergen 
vooral 65 + ers in sociale huurwoningen wonen. In combinatie met het feit dat deze leeftijdsgroep 
ook op het gebied van zorg meer aandacht nodig heeft, is de betaalbaarheid van de huurwoningen 
een belangrijk aandachtspunt. De gemeente ondersteunt dan ook het initiatief van de gezamenlijke 
lokale woningcorporaties om een woonlastenonderzoek úitte voeren in de gemeenten waarin zij 
hun bezit hebben en wil op basis van de resultaten van dit onderzoek concrete afspraken hierover 
maken met de woningstichtingen.

Mede ook als gevolg van de introductie van de verhuurderheffing zien woningstichtingen zich 
genoodzaakt om meer huurwoningen te verkopen. Dit zorgt ervoor dat het aantal goedkope 
kooprijwoningen nog groter zal worden dan nu het geval. Hierdoor kan op termijn mogelijk een 
probleem ontstaan op de woningmarkt, zeker in het geval er sprake is van economische groei. De 
corporaties hebben aangegeven dit probleem in ieder geval bespreekbaar te willen maken en vragen 
om in samenwerking met de regionale gemeenten (Rwb) te bekijken hoe de particuliere eigenaar 
met deze ontwikkeling kan meegaan. De gemeente staat hier welwillend tegenover en zal deze wens 
inbrengen in het regionale overleg, zodat eventuele vervolgstappen kunnen worden gemaakt.

De afgelopen járen zijn er vooral vanuit de woningstichtingen initiatieven ontplooid tot sloop van 
oudere niet levensloopbestendige woningen en het hiervoor in de plaats bouwen van 
levensloopbestendige woningen, zoals het plan Papiermolen in Dinteloord. De verwachting is dat dit 
ook in de komende járen, zij het in beperkte mate zal plaatsvinden. Dergelijke initiatieven zullen in de 
toekomst in principe positief 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 
hierbij bijvoorbeeld aan de monumentale status van een bepaald pand.

Tijdens de gehouden beeldvormende vergadering werd de vrees geúit dat er op lange termijn een 
overschot aan woningen zal ontstaan vanwege een te verwachten bevolkingskrimp en werd hiervoor 
specifiek aandacht gevraagd. Uit de meest recente provinciale behoefteramingen van oktober 2014 
is gebleken dat de krimp zich pas na 2025 zal inzetten. Er moet echter wel aandacht zijn voor 
leegstand. Daarom wordt de leegstand sinds 2010 al jaarlijks gemonitord. Het is lastig, zo niet 
onmogelijk om nu maatregelen te treffen vooreen probleem dat zich mogelijk pas op de lange 
termijn zal voordoen. De leegstand zal daarom blijvend worden gemonitord. Mochten er zich 
daadwerkelijk problemen voordoen, blijkende uit de jaarlijkse monitoring, dan kunnen concreet 
maatregelen worden getroffen. De leegstand is sinds de crisis op de woningmarkt, als gevolg van een



24

tijdelijke vraaguitval, relatief hoog (per 1-1-2014 4,396 van de totale woningvoorraad). De 
verwachting is echter dat nu de woningmarkt aantrekt deze leegstand minder zal worden.

Om te voorkomen dat er leegstand ontstaat, is het belangrijk dat de huidige inwoners hier willen 
blijven wonen en dat nieuwe inwoners naar de gemeente toetrekken. Het belangrijkste voor de 
keuze van een woonplaats, is niet zozeer de kwaliteit van een woning, de kwaliteit kun je immers zelf 
verbeteren, maar vooral de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van de leefomgeving is dan 
ook van het grootste belang en dient meer prioriteit te krijgen. In paragraaf 4.3. Woonomgeving en 
voorzieningen wordt hier verder op ingegaan.

Ten slotte komen er in het buitengebied steeds meer agrarische bedrijfsopstallen leeg te staan als 
gevolg van de schaalvergroting. Door het omzetten naar een woonbestemming kan deze leegstand 
gedeeltelijk worden tegengegaan. In de geplande herziening van het bestemmingsplan buitengebied 
zal gekeken worden naar verruiming tot omzetting van agrarische bestemmingen naar 
woonbestemmingen.

4.2 Beleidskeuzes nieuwbouw

De snelweg A4 is geopend voor het verkeer. Dit kan een positieve invloed hebben op de behoefte 
naar woningbouw (bestaand en nieuwbouw) van de woningmarkt in Steenbergen. Steenbergen kan 
hiervan profiteren, door hierop te anticiperen middels marketing en reclame. Hieraan voorafgaand 
zal een apart marktonderzoek worden gedaan om te kunnen beoordelen welke kansen er liggen.
Voor alle duidelijkheid dit marktonderzoek is iets anders dan een onderzoek naar de 
woningbehoefte. In de woningbouwplanning wordt er dan ook geen rekening gehouden met een 
extra woningbehoefte bovenop de migratiesaldo 0 benadering van de provincie en de extra 300 
woningen opgenomen in de woningbouwplanning 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 promoten heeft dus niet als doei 
om de woningbouwplanning naar boven toe aan te passen maar heeft als doel om de gemeente te 
promoten van als vestigingsplaats in het algemeen en de nu aanwezige bouwgrond sneller te 
verkopen (Denk hierbij aan het bestemmingsplan Buiten de veste in Steenbergen, De Helenahoeve in 
de Heen, Het bestemmingsplan Beltmolen in Nieuw-Vossemeeren het bestemmingsplan 
Oostgroeneweg in Dinteloord).

In het kader van het bevorderen van de verkoop van bouwgrond heeft het college door vaststelling 
van de nota aanpassing van het grondprijsbeleid en methoden cq werkwijzen ter stimulering 
woningbouw, enkele belangrijke uitgangspunten vastgelegd om de woningbouw te stimuleren. Op 19 
juni 2014 is deze nota behandeld door de gemeenteraad. De nota is als bijlage bijgevoegd bij deze 
woonvisie. In de nota staan zaken genoemd als het jaarlijks taxeren van de uit te geven grond, 
flexibel omgaan met kavelgroottes en type woningen, erfpacht, de starterslening, nieuwe 
technologieën, etc.

Ten aanzien van de kwantitatieve woonbehoefte wordt uitgegaan van het huidige gehanteerde 
beleid, bouwen voor migratiesaldo 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 tot 1-1- 
2020 595 woningen dienen te worden gebouwd en in de periode 1-2-2020 tot 1-1-2030 460 
woningen. Voornamelijk dus in de eerst komende 5 jaar dienen er nog een behoorlijk aantal 
woningen gebouwd. In verband met de huidige langzame uitgifte van bedrijventerrein grond en 
grond voor de bouw van kassen wordt voor de periode van 2020 rekening gehouden met een extra 
woningbouwbehoefte van 200 woningen in plaats van 300 woningen. Alleen tot 2020 is een planning 
opgenomen qua woningbouwtypologie (kwalitatieve woonbehoefte). De planning staat opgenomen 
bij paragraaf 3.3 (inventarisatie en wordt hierbij nogmaals herhaald)
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Type woning Behoefte woningen 
(migratiesaldo 0)
1-1-2014 t/m 1-1-2020

Extra woningbouw AFC 
tot 2020

Totaal tot 1-1- 
2020

Koop (half) vrijstaand 291 40 331
Koop rijwoning 127 93 220
Koop appartementen 38 38
Huur grondgebonden V-13 67 54
Huur appartementen 152 152
Totaal 595 200 795

Zoals blijkt is er nog een opgave voor de bouw van verschillende woontypen. Op de korte termijn is 
er vooral vraag naar geschikte woningen voor starters op de koopmarkt en voor 
levensloopbestendige huurwoningen zowel grondgebonden als appartementen. Uit de cijfers blijkt 
echter ook dat er een potentiële vraag is naar wat duurdere woningen vrijstaand of halfvrijstaand. 
Vanwege de crisis op de woningmarkt is deze vraag momenteel niet duidelijk aanwezig. De 
verwachting is wel dat deze potentieel aanwezige vraag binnen nu en enkele járen weer wei wordt 
ingevuld. Middels de jaarlijkse monitoring 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 nieuwbouw aandacht zal zijn 
voor levensloopbestendig en energetisch bouwen. Bij de verkoop van o.a. gemeentelijke gronden zal 
levensloopbestendig en energetisch bouwen worden gestimuleerd. Bij het energiezuinig of 
energieneutraal bouwen wordt aangesloten bij wat opgenomen is in het convenant duurzaam 
bouwen. In de nieuwbouw valt vanwege de beperkte toename echter aanzienlijk 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 gemeentelijke structuurvisie van mei 2012 zijn deze locaties opgenomen. Een aantal 
nieuwe locaties is hieraan nog toegevoegd. Per kern worden de volgende locaties ontwikkeld tot de 
periode 1-1-2020 of wordt er mogelijk planologisch medewerking gegeven (zachte locaties). Mogelijk 
omdat de beoordeling van andere planologische aspecten zoals voldoende parkeergelegenheid, 
bodemverontreiniging, bedrijven en milieuzonering etc., etc. alsnog kan leiden tot negatieve 
besluitvorming. Bij de zachte plannen staat bewust geen aantal per locatie genoemd, omdat in het 
verleden is gebleken dat men aan dergelijke aantallen, hoewel slechts een inschatting, al bepaalde 
rechten ontleend. Vandaar slechts een indicatie qua aantallen aan zachte plancapaciteit voor de 
gehele gemeente.

Harde plannen kern Steenbergen en Welberg
Locatie I Capaciteit l
De Landerìje Welberg 23 woningen
Doktersdreefje 2 8 woningen
Couveringepark 59 woningen
Molenweg 16 (in 2014 opgeleverd) 34 woningen
Westriam 1 5 woningen
Westdam 22 28 woningen
Buiten de Veste 236 woningen
Doomedijkje 4 woningen
StOntcommerstraat 13 woningen
Totaal Steenbergen, 410 woningen
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Harde plannen kern Dinteloord__________
Locatie į Capaciteit

Oostgroeneweg
Zuídeinde
Burg.mr, H, popstr./A. Kuijper str 
Papiermolen (in 2014 opgeieverd)
Totaal Dinteloord

52 woningen 
4 woningen 

15 woningen 
23 woningen
94 woningen

Herengoed 6 woningen
Totaal Kruisland 6 woningen

Locatie
kern Níeuw-Vossemeer

I Capaciteit

Beltmolen 40 woningen
Centrumplan Nieuw-Vossemeer 30 woningen

Totaal Nw-Vossemeer 70 woningen

Helenahoeve 14 woningen
Totaal De Heen 14 woningen

Ingeschatte restcapaciteit diverse kleinere bouwlocaties 
in de gemeente
Locatie ļ Capaciteit

Restcapaciteit 20 woningen

te Steenbe,
lESSS

Totaal, 614 woningen
Gepland tot 1-1-2020 795 woningen
Nog te ontwikkelen 181 woningen

Locatie
Ram van Hagendoomstraat 
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
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Westerstraat 
Nieuwe Haven 
Dinteloord Noord-West 
Dorusrijkerstraat

innen Nieuw-Vossemeer

Zachte plannen De Heen 
Locatie____________________
Oude schooilocatie

Zachte plannen Kruisland 
Locatie __________
Wethouder Swagemakerstraat 
Langeweg, pluspunt

Plannen totaal gemeente Steenbergen 1-1-2020
Locatie j Capaciteit

Totaal zacht (indicatie) 
Totaal hard 
Gepland
Overschot

441 woningen 
614 woningen 
795 woningen
260woningen

Hoewel er sprake is van een overschot aan woningbouwlocaties voor de periode tot 2020, is het 
gelet op de omvang van de overschrijding niet noodzakeiijk om nu al keuzes te maken. In de praktijk 
zal een deel van de nu geselecteerde iocaties niet gerealiseerd worden of pas op de langere termijn. 
Voor de periode tot 2025 is er geen sprake van een overschot. Jaarlijks zal aan de gemeenteraad 
worden teruggekoppeld hoe het staat met de voortgang van de nieuwbouwplanning. In dit jaarlijkse 
overzicht zal worden aangegeven wanneer locaties van de zachte plancapaciteit zullen worden 
opgepakt of definitief afvallen. Op dit moment zijn de zachte locaties Westdam 1 (gedeeltelijk), 
Zuidwal 2, Ram van Hagendoornstraat, en Oranjewal al daadwerkelijk in de planvoorbereiding Uit 
het overzicht van de harde en zachte plannen blijkt dat er in alle kernen gebouwd zal blijven worden, 
maar dat de nadruk qua nieuwbouw komt te liggen op de kernen Steenbergen en Dinteloord.

In regionaal verband (subregio West-Brabant de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Woensdrecht, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Steenbergen) worden op basis van de verordening 
Ruimte van de provincie (duurzaamheidsladder Bro) om de twee jaar afspraken gemaakt over de 
nieuwbouwproductie voor de daarop volgende 10 jaar in de subregio en per gemeente. Momenteel 
geldt voor de gemeente Steenbergen de afspraak dat er gebouwd kan worden voor migratiesaldo 0 + 
300 extra woningen voor het Agro-Foodcluster Nieuw-Prinsenland. In een aantal gemeenten in de 
subregio West-Brabant is sprake van een overcapaciteit aan bouwlocaties. Uitgangspunt is dat de 
overcapaciteit in andere gemeenten niet zal leiden tot een bijstelling naar beneden qua omvang van 
de totale nieuwbouwplanning voor de woningbouw in de gemeente Steenbergen.

Gelet op het te verwachten te kort aan intramurale plaatsen staat de gemeente open voor nieuwe 
en/of vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en zorg. Ook als deze initiatieven 
afkomstig zijn van buiten de bij ons bekende grotere partijen. Middels regionale samenwerking 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 gezamenlijk op te pakken. Waarbij
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ook hier weer wordt aangetekend dat de rol van de gemeente beperkt is tot een faciliterende rol, 
waar partijen bij elkaar worden gebracht en belemmeringen vanuit gemeentelijke regelgeving zover 
deze er al zijn, zoveel mogelijk zullen worden weggenomen. Uit de reactie op het ontwerp van de 
Woonvisie van stichting tante Louise -Vivensis wordt duidelijk dat er sprake is van een complexe 
problematiek waarbij de financiering en het Zorgkantoor een belangrijke rol spelen. In regionaal 
verband op het niveau van de 18 +1 gemeenten (Rwb s Regio west-brabant) zullen wij deze 
problematiek onder de aandacht brengen. Om zodoende op dit regionale niveau tot een oplossing te 
komen waarbij het zorgkantoor en zorginstellingen betrokken dienen te worden.

4.3. Beleidskeuzes woonomgeving en voorzieningen

Aan de hand van de resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek in de gemeente Steenbergen 
(LEMON vervolgmeting 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

Prijs/kwaliteit woningen
Woonomgeving
Onderhoud groen/aanbod groen
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen
Overlast activiteiten
Verkeersoverlast/veiligheid schoolgaande 
kinderen.
Criminaliteit
Betrokkenheid

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

Aanwezige middelen om woonomgeving (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

Prijs/kwaliteit woningen

Kans Bedreiging
Project Slimmer en Snel (verbetering 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/bereikbaarheid scholen (onderzoek voor 
opening nieuwe Brede School)
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Kans Bedreiging
Nieuwe brede school

Welberg
Sterk Zwak
Prijs/kwaliteit woningen
Aanbod en bereikbaarheid scholen
Betrokkenheid
Veiligheidsgevoel

Aanbod winkels
Aanbod medische voorzieningen
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen

Kans Bedreiging
Centrumplan Welberg (nog nader uit te werken) 
Herinrichting N259
Project Slimmer giSnel

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

Prijs/kwaliteit woningen
Aanbod en onderhoud groenvoorzieningen
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen 
Vervuiling

Kans Bedreiging
Centrale ligging vanwege komst A4
Voldoende fysieke ruimte aanwezig om 
openbaar groen op te waarderen

Verouderde woningvoorraad
Noodzakelijke middelen om aanwezige groen en 
speelvoorzieningen op te waarderen.

Kruisland
Sterk Zwak
Aanbod en bereikbaarheid wijkcentrum/ buurt- 
of dorpshuis

Aanbod en bereikbaarheidzorgvoorzieningen 
Onderhoud groenvoorzieningen
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen

Kans Bedreiging
Initiatief Dorpsraad wonen/zorg en welzijn in 
Kruisland

Noodzakelijke middelen om speelvoorzieningen 
te onderhouden/aanbod aantrekkelijker 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 
uitspraken te doen over de leefbaarheid in De Heen is het beeld voortkomend uit de enquêtes die 
wel ingevuld zijn gebruikt)
Sterk Zwak
Aanbod en onderhoud groenvoorzieningen
Betrokkenheid
Veiligheidsgevoel

Aanbod winkels
Aanbod en bereikbaarheid openbaarvervoer. 
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
Toeristisch/recreatieve ontwikkelingen 
Toekomstvisie De Heen

Het geringe aantal voorzieningen

Beleidskeuzes op basis van de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek

Opvallend is dat er per kern duidelijke verschillen naar voren komen. Van belang is dan ook dat er 
per kern maatwerk wordt geleverd. Door het opstellen van de dorpsontwikkelingsplannen en het 
plan Stadhaven voor de kern Steenbergen is dit proces al enige járen geleden ingezet. Het is echter 
wenselijk om ook in het kader van de investeringen en onderhoud in de openbare ruimte nog meer 
wijkgericht te werk te gaan. Dit proces is ook al in gang gezet door onder andere het instellen van 
wijkteams, in verband met het onderhoud van het openbaar groen, maar kan nog verder worden 
geoptimaliseerd. Het uiteindelijke doel is de leefbaarheid vergroten om uiteindelijk heel de 
gemeente aantrekkelijker te maken als gemeente om te wonen. De belangrijkste aandachtspunten 
uit het leefbaarheidsonderzoek staan hieronder puntsgewijs weergeven.

In het bijzonder in Steenbergen Centrum en Dinteloord en ook in Kruisland dient de 
gemeentelijke aandacht uit te gaan naar de groen- en speelvoorzieningen, zowel waar het 
betreft onderhoud als aanbod. In Welberg vormt het aanbod en onderhoud van 
speelvoorzieningen een aandachtspunt.
In Nieuw-Vossemeer en De Heen vormt het openbaarvervoer een aandachtspunt.
In Steenbergen Centrum, Zuid en Dinteloord verdient de verbetering van de bestaande 
woningvoorraad meer aandacht te krijgen dan in de andere kernen. (In financiële 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 belangrijk 
aandachtspunt. Zodat mensen ook tot op hoge leeftijd in Kruisland kunnen blijven wonen.
Als gevolg van de komst van de A4 en de hieraan gekoppelde herinrichting van de N257 en N259 
wordt verwacht dat de verkeersoverlast in Steenbergen Centrum aanzienlijk zal verminderen.

Bij het opstellen van de begroting en de hieraan gekoppelde onderhoudsbudgetten zal in samenhang 
met het bevorderen van burgerinitiatief, door o.a. overleg met de dorpsraden en de stadsraad, 
gekeken worden in hoeverre de genoemde aandachtspunten verbeterd kunnen worden. Ten aanzien 
van de groenvoorzieningen is in 2010 een groenplan vastgesteld waarin door uw raad is aangegeven 
hoe het groen in de gemeente op te waarderen. Bij de vaststelling van het Groenplan is echter 
bewust geen geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Volgens de resultaten van de 
leefbaarheidsenquête blijkt de kwaliteit van het groen door het niet beschikbaar stellen van de 
benodigde middelen nog niet op het gewenste niveau te liggen. Waarbij de wijk Steenbergen
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Centrum en de kern Dinteloord er in negatieve zin uitspringen. Ook Kruisland scoort onder het 
gemeentelijk gemiddelde. Het destijds gemaakte Groenplan zal geactualiseerd worden aan de hand 
van de meest actuele situatie. Zaak is dat bij de vaststelling van het nieuwe aangepaste Groenplan 
het noodzakelijke budget beschikbaar wordt 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 aanvullend daarop ook gekeken worden welke bijdragen 
bewoners en andere organisaties zelf kunnen leveren om het groen op te waarderen.

Voor Steenbergen Centrum zou een opwaardering cq herstructurering van het park een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de leefbaarheid.

De kern Dinteloord vraagt bijzondere aandacht. Met alleen het bijhouden en opknappen van het 
groen en het opknappen van speelvoorzieningen zal de leefbaarheid niet of althans onvoldoende 
verbeteren. Een aantal oude gebieden zouden compleet geherstructureerd moeten worden om echt 
resultaat te kunnen bereiken. Een studie vergelijkbaar met die in de omgeving van 't Steen, 
Weidemolen en Omloop is wenselijk. Een studie naar de totale openbare ruimte en de kwaliteit van 
de woningvoorraad moet de basis vormen voor een structurele gebiedsgerichte aanpak. Bij de 
perspectiefnota in 2015 zal hier aandacht voor zijn.

In het algemeen kan gezegd worden dat de verouderde wijken in de gemeente uit de járen 50-60-70 
extra aandacht vragen. In de afgelopen járen is op de post aanvullend wegbeheer bewust bezuinigd 
met de bedoeling om de bij gebiedsgerichte aanpak vooraf aan te geven welke extra budgetten er 
voor herstructurering nodig zijn bovenop de reguliere budgetten. Eind 2015 zullen de 
beheersplannen worden geactualiseerd. Tegelijkertijd hiermee zal bepaald worden welke extra 
budgetten er nodig zijn voor de herstructueringsopgave. Voor Dinteloord zal de omvang van de 
herstructureringsopgave vanwege de eerdergenoemde problematiek bepaaid worden aan de hand 
een apart te verrichten onderzoek.

Uit het gehouden onderzoek blijkt 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) verantwoordelijk, maar kan een belangrijke rol spelen door 
partijen bij elkaar te brengen.

Het leefbaarheidonderzoek richt zich in het bijzonder op de verschillende kernen. Niet uit het oog 
moet worden verloren dat ook het buitengebied een belangrijke rol speelt bij de vraag of men wel of 
niet in de gemeente wil wonen. Het is daarom niet wenselijk om grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals het plaatsen van nieuwe windmolenparken, buiten de reeds aangegeven 
locaties in de in 2012 vastgestelde structuurvisie te faciliteren.

4.4. Huisvesting buitenlandse werknemers

De gemeente heeft in februari 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 dit aan te passen.

De hoofduitgangspunten van dit beleid, vastgesteld in de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten 
zijn de volgende:

De arbeidsmigrant die in Steenbergen zijn hoofdverblijf heeft (hij of zij woont hier en heeft 
zich hier gevestigd) hoort in een woning thuis.
Realiseren van locaties voor nachtverblijf (bijvoorbeeld een logiesgebouw of pension) in of 
nabij de kernen. Hierbij gaat het zoveel als mogelijk om de economisch aan Steenbergen 
gebonden arbeidsmigranten. Momenteel loopt er een onderzoek onder huisvesters om te
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komen tot een optimale mix tussen de huisvesting van wel en niet economisch gebonden van 
tijdelijke arbeidsmigranten.
Huisvesting op het agrarische bedrijf waar men werkt tot maximaal 40 personen. Dit is 
verankerd in de bestemmingsplannen voor het buitengebied (afwijkingsbevoegdheid). 
Meerdere agrariërs maken gebruik van deze mogelijkheid. Elke agrariër met arbeidsmigranten 
kan een beroep doen op de regeling.
Geen huisvesting van arbeidsmigranten op verblijfsrecreatieve bestemmingen.
Geen huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen en het AFCNP.
Voor de verdeling van de huisvestingsbehoefte verbonden aan het AFCNP moeten regionale 
afspraken (subregio West-Brabant, zie nieuwbouw) worden gemaakt.

Kort samengevat wordt dus het huidige in 2010 vastgestelde beleid aangaande arbeidsmigranten 
gehandhaafd en gecontinueerd. Gelet op de onder paragraaf 3.4 genoemde verwachte toename 
wordt rekening gehouden met een extra bouwopgave waar het betreft de tijdelijke huisvesting van 
arbeidsmigranten. Dit kan zowel bij het agrarische bedrijf zijn als huisvestingsinitiatieven in hotels of 
pensions (conform het in 2010 vastgestelde beleid).

Ten slotte is tijdens de beeldvormende vergadering vanuit verschillende partijen aangedrongen op 
het voeren van een integratiebeleid. In de praktijk blijkt echter dat het overgrote deel van de 
arbeidsmigranten dat hier tijdelijk verblijft geen behoefte heeft om te integreren. Wij zullen 
monitoren en in regionaal verband kijken of het wenselijk is om op termijn wel of niet een vorm van 
integratiebeleid te voeren. Waarbij naast de toegevoegde waarde van een dergelijk beleid ook naar 
zaken gekeken zal worden als kosten en aanwezige ambtelijke capaciteit.



HOOFDSTUK 5:CONCLUSIES

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

2. Deze aandacht zal niet bestaan uit nieuwe regelgeving maar uit het bij elkaar brengen van 
partijen en actievere voorlichting naar de burgers en commerciële bedrijven over de 
voordelen van levensloop en energiezuinig of energieneutraal verbouwen.

3. Banken maar ook private investeerders zullen worden gestimuleerd en betrokken worden bij 
concrete projecten omdat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij de financiering van 
verbouwingen om woningen levensloopbestendig te maken.

4. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten is bezig met het 
ontwikkelen van een product om een goedkope leningsvorm te bedenken vanuit de 
gemeente(n) waardoor het levensloopbestendig maken van woningen wordt bevorderd. 
Mocht een dergelijke leningsvorm daadwerkelijk worden ontwikkeld dan zal dit positief 
worden benaderd.

5. Initiatieven tot sloop van oudere niet levensloopbestendige woningen en hiervoor in de 
plaats bouwen van levensloopbestendige woningen zullen positief worden benaderd, met de 
kanttekening daarbij dat andere belangen niet uit het oog worden verloren en mogelijk 
zwaarder kunnen wegen dan het belang om levensloop bestendig te bouwen. De 
verwachting is wel dat dit op beperkte schaal zal plaatsvinden.

6. Op basis van een door de lokale woningcorporaties actief in de regio en de gemeente(n) uit 
te voeren onderzoek naarde woonlasten, zal in overleg met de woningstichtingen en 
huurdersverenigingen, nader gekeken worden naar de betaalbaarheid van woningen, 
specifiek gericht op de primaire doelgroep.

7. Op de lange termijn wordt een overschot aan woningen verwacht. Concrete maatregelen 
buiten het jaarlijks bijhouden, monitoren van de leegstand in de woningvoorraad, zijn 
momenteel niet noodzakelijk.

8. In het bestemmingsplan buitengebied worden de mogelijkheden verruimd voor het bieden 
van woon en/of zorg mogelijkheden in vrijkomende agrarische gebouwen.

Beleidskeuzes nieuwbouw

1. Voor de nieuwbouwplanning wordt uitgegaan van de woningbehoefteprognoses 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 aantrekkelijke gemeente om in te wonen ook voor mensen 
van buiten de gemeente, zeker gelet op de opening van de A4 die een aanzuigende werking 
kan hebben. De gemeente wil een marktonderzoek verrichten en op basis hiervan kijken of 
en hoe deze mensen het beste te bereiken middels reclame en marketing.

3. De verkoop van bouwgrond te bevorderen op basis van de al vastgestelde nota aanpassing 
grondprijsbeleid methoden cq werkwijzen ter stimulering woningbouw, 19 juni 2014 (zie 
bijlage 1)

4. De soort te bouwen woningen (huur, koop, appartementen, vrijstaande woningen, 
rijwoningen) voor de komende 10 jaar wordt afgestemd op de geïnventariseerde behoefte 
(tabel blz. 24). Het streven is erop gericht om voor alle doelgroepen, waaronder ook starters, 
voldoende woningen te ontwikkelen.

5. In elke kern zal nog nieuwbouw plaatsvinden waarbij de nadruk ligt op de kernen 
Steenbergen en Dinteloord.

6. Ook voor de nieuwbouw zal levensloopbestendig en energiezuinig en/of energieneutraal 
bouwen worden gestimuleerd.
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7. Het gemeentelijk woningbouwprogramma wordt niet naar beneden bijgesteld omdat andere 
gemeenten in de regio te veel woningen in de planning hebben opgenomen. Het is aan deze 
gemeenten zelf om tot een aanpassing van hun woningbouwplanning te komen.

8. De gemeentelijke nieuwbouwplanning in het kader van de ladder duurzame verstedelijking 
bespreken met provincie en regio- en buurgemeenten, zoals nu ook al gebruikelijk is.

9. Vernieuwende wooninitiatieven, in het bijzonder op het gebied van wonen en zorg, positief 
benaderen.

10. Op het gebied van wonen en zorg, waaronder in het bijzonder te noemen het kunnen 
voldoen aan de vraag naar intramurale zorgplaatsen, nog nadrukkelijker samenwerken met 
de Brabantse Wal gemeenten, Bergen op zoom en Woensdrecht.

11. De problematiek aangaande het op basis van de provinciale bevolkings- en 
woningbehoefteprognoses 2014 geconstateerde te kort aan intramurale plaatsen op de 
lange termijn op regionaal niveau (Rwb) inbrengen.

Beleidskeuzes woonomgeving en voorzieningen

1. Uit de sterkte zwakte-analyse naar de woonomgeving blijkt dat er een aantal punten 
duidelijk voor verbetering 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 uitgewerkt. Bijzondere aandacht gaat echter uit 
naar het aanbod en onderhoud van groenvoorzieningen en speelvoorzieningen. Vooral in de 
wijk Steenbergen Centrum en de kernen Dinteloord en Kruisland vormt dit een belangrijk 
aandachtspunt. Het Groenplan zal dan ook geactualiseerd worden. Zaak is dat er dan ook 
budget beschikbaar wordt gesteld om het Groenplan uit te voeren en de leefomgeving 
daadwerkelijk op te waarderen.

2. In de wijken en uit de járen 50, 60 en 70 zullen naast de reguliere onderhoudsbudgetten ook 
herstructeringsmiddelen benodigd zijn om de beoogde kwaliteit van de leefomgeving te 
behalen. Voor Dinteloord zal vanwege de omvang van de problematiek een aparte 
herstructureringsstudie worden verricht.

3. Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte, wijk 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, om de voorzieningen in stand te houden. De gemeente is hiervoor niet (alleen) 
verantwoordelijk, maar kan een belangrijke rol kan spelen door partijen bij elkaar te 
brengen.

5. Geen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het plaatsen van nieuwe 
windmolenparken, buiten de al aangegeven locaties in de in 2012 vastgestelde structuurvisie 
faciliteren.

Beleidskeuzes huisvesting buitenlandse werknemers

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

2. In de bouwopgave en planning rekening houden met een toenemende behoefte aan 
accommodaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven.

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 wenselijkheid naar het voeren van een integratiebeleid in 
regionaal verband (Rwb) bekijken of het wenselijk en noodzakelijk is om integratiebeleid te
voeren.
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Verdere uitwerking (algemeen)

1. Jaarlijks inventariseren (monitoren), voortgang ontwikkeling concrete bouwinitiatieven, 
toevoeging aantallen * type woningen, ontwikkeling leegstand en op basis hiervan keuzes 
maken betreffende de toevoeging van nieuwe locaties of schrappen van potentiële 
bouwlocaties.

2. Een jaarlijkse dialoog houden met belanghouders op de woningmarkt om de ontwikkelingen 
op de woningmarkt te analyseren en samen te zoeken naar wegen om de kwantitatieve en 
kwalitatieve woningvoorraad te optimaliseren

3. De Woonvisie dient als richtinggevend kader voor de met de woningstichtingen 
(Woningstichting Dinteloord en Woningstichting Stadlander) te maken prestatieafspraken.
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Aan de Raad.
1. Inleiding
Sinds 2000 wordt elk jaar de groei van de bevolking bijgehouden, de verhoudingen in leeftijdscategorie 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 mogelijke 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 bijgehouden 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 Woonvisre

3 Overwegingen
Loop der bevolking
In 2016 is er sprake een positief migratiesaldo van 508 en een negatief geDOortesaldo van 16. Het 
inwoneraantal kent een vermeerdering van 492 inwoners in 2016. De toename is grotendeels te verklaren 
door de inschrijvingen van de arbeidsmigranten wonende in het Pension Stella Maris te Welberg. Daarbij 
is het door de invoering van de toeristenbelasting voor diverse werkgevers interessanter geworden om 
arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden verblijven, in te schríjven ais inwoner van onze gemeente.

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

De afname in Dinteloord is opvallend en moeilijk te verklaren De toename in Nieuw-Vossemeer ís met 
name het gevolg van de tíjdelijke 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 leeftijdscategorie 20*30 jaar 
procentueel groeit, heeft zich in 2016 verder voortgezet. Dit is vooral het gevolg van een toenemend 
aantal ingeschreven arbeidsmigranten binnen de gemeente. In de leeftijdscategorie 0*20 jaar en 30 * 50 
jaar is net als in de voorgaande járen ook weer sprake van een procentuele en getalsmatige afname. Dit



Communicatie.
in eerdere mail werd al aangegeven dat projectontwikkelaar en eigenaar verzekerd hadden 
dat er contact met de omwonenden was geweest. Kees van de Ven verzekerd de wethouder 

en dhr. Karstens dat er nog geen contact is geweest. Integendeel zijn nog vragen gesteld of 
omwonenden geïnteresseerd waren in het kopen van een stuk van de grond, neg geen 

maand voor het uitkomen van de plannen die blijkbaar al enkele male herzien zijn Ook heeft 
de makelaar Helmig de nieuwe bewoners van 57C verzekerd dat er nog geen plannen 
bestaan voor bebouwing van het gebied
Deze voorbeelden geven weinig vertrouwen in goede en open communicatie. De gemeente 
zai hen dringend vragen contcat met de buurt op te nemen Het is ons vrij te mailen naar 

Mw Lepoider en Dhr Kerstens om de nieuwste stand van zaken te vernemen.
Er wordt afgesproken dat de communicatie met een beperkte delegatie van de buurt zal 

plaatsvinden. Het plan is om de buurt te verenigen zodat we met één stem naar buiten 
komen en één gesprekspartner vormen.

Bezwaar
Er ís nu neg geen mogelijkheid tot bezwaar Dit moment zai zich aandienen op het moment 

van wijziging van het bestemmingsplan.



bevestigt het beeid van een trend die zich al járen voordoet dat gezinnen met kinderen wegtrekken uit de 
gemeente. Dit blijft een punt van aandacht voor de komende lijd. 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 ontwikkeling 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»20 23.59*36 23.72*36 23.66*56 23;650Zo :23,65*56 23,42*56 23,46oZ0 23 3*36 22.9*56 22.9*36
20»30 lũ.6% 9,98*36 9,73*56 9,220Zo 8.9 1*56 8.85*56 8.750Zo 8,72*36 8.96*56 9.36*56
30»50 32, 7*36 32,65*36 32,44*56 32.470Zo 32,220Zo 31.78*36 31.21*56 30,51*56 29,89*56 29,06*56
50»65 19,35*36 19.85*36 20.21 36 20,59*56 21.06*56 21,31*56 21.69*56 22.16*56 22,47*56 22.56*36
65» 13,73*56 13,8’Zo 13.97*56 14.06*36 14.16*56 14.55*56 14.98*56 15 31*56 15 79*56 16.21*56

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»20 22.5 *36 22.31*36 21,7oZ0 21,3*56 21.02 0Zo 20.56*56 20.18*56 19.76*56
20»30 952*36 9,61 *56 10 v0 IŪ.4% lû.41% 11.21 *56 10,97*36 11 92*56
30»50 28 36*36 27,76*36 27 m 26.4*56 25,91*36 25.34*56 24,75% 24 49*36
50»65 22.77*56 22,91*36 22 7*56 22.8*56 22.92*56 22,84*56 23.4 *Î6 23.03*56
65» 15,85*56 17,4 *36 18.5*56 19,1*36 19,74*56 20,05 *56 20,7oZo 20.8*36

Onderstaand vind u de leeftijdsopbouw procentueel weergegeven per kern op 1-1-2017 
Steenbergen Dinteloord. Kruisland, Nieuw-Vossemeer. Welberg. De Heen

0»20 19,74*36 20.91*56 21,18*56 18.76*36 ie.29% 19,120Zo
20»30 n.04% 8,75*36 9,08*56 13,11*36 28,41*36 9,65*36
30»50 22,77*56 25,71*36 25.61*56 23,31*56 31,3*36 23.32*36
50»65 23.55*56 23,71 r0 23,86*56 23,31*56 15,02*56 29,33*56
65» 22.9 0Zo 20,92oZo 20,280Zo 21,5 *56 8,98*56 18.58*36

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 (bedrijventerreinen + 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 
Leeg stand peM-1-2017 464 woningen

De totale omvang van de woningvoorraad bedraagt per 1-1-2017 naar schatting 10133 woningen 
Ongeveer 4,6*56 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

í Type woning Steenbergen j Dinteloord
-r Welberg

Kruisland Nieuw-
Vossemeer

De Heen

ŕ

Totaal

—^2 onder 1 kap ļ 21 : 18 6 9 4 İ)Ę\
Appartement 15 6
Eind woning 8 j 6 5 3 1
Hoekwoning 23

—

1
4 27

Loods/woon hu is
------------- j

j Tussenwoning 44 7 2 3 -56-^
Vrijstaand 80 31 36 23 1 Â 177 )
Woon/winkelpand 1 -

j totaal 191 70 49 42 12 364

In vergelijking 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 Opvallend is her grntň aantal te 
koop staande vrijstaande woningen. Dįt is evenveel als vorig jaar maar procentueel is er sprake van een 
toename 48,6*7» van de te koop staande .woningen betreft een vrijstaande woning. Terwijl het aantal 
vrijstaande woningen in de gehele gemeente ongeveer op 25*7» van de woningvoorraad ligt (bron VVoOn 
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 zie je overigens met 
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 verblijven ín Nederland 
Ook in de járen dat er weinig werd verkocht zag je dit niet terug in een daling van de bevolking. De meest 
waarschijnlijke verklaring is dat vooral jongeren langer thuis bij de ouders bleven wonen Nu de markt 
aantrekt durven deze thuisblijvers wel te kopen en dat zie įe dus terug in meer verkooptransacties maar 
niet in een groei van de bevolking

Startersleníngen
In 2016 zijn er 20 startersleningen verstrekt, dit zijn er aanzienlijk 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 startersieningen 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 
0 250.000, ook gebruikte kan worden voor he! aangaan van startersleningen Restschuldleningen zijn niet 
verstrekt. Voorlopig is er dus nog voldoende budget om starterlenmgen te kunnen verstrekken.

Woning bouwproductie
De woningbouwproductie lag in 2016 op 15 woningen Waarvan 8 woningen ín het plan Buiten de Veste 
in Steenbergen. Ďe overige~wõningen 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 nit wil zeggen een toename yan ļ 4 „ 
woningen. Qilis weliswaar minder dan verwacht conform de Woonvisie zouden er ongeveer 84 woningen 
per jaar moeten worden gebouwd, maar het is niet verontrustend.



Dit omdat in tegenstelling tot een aantal jaar geleden de geringe bouwproductie niet het gevolg is van de 
^ teruglopende markt, maar van procedurele vertragingen Zoals vertraging injde start van een aantal

grotere projecten vanwege aangespannen rechtszaKen bí) de Raad van State (Zuidwal, Villa Moors) maar 
ook een archeologische vondst op de locatie Ram van Hagendoornstraat (Eeckíenburg)

In aanbouw zijndş woningen
Per t-1-2017 zijn eH04 woningen in aanbouw.Vaarvan het grootste gedeelte in de kernen Steenbergen 
en Dmteloord

In de kern Steenbergen, De VìliTMoors 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 Spiegelvioot (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 vastgesteid Zachte plannen zijn alle overige woníngbouwpiannen

HARDE PLANNEN KERN STEENBERGEN

Couverinqe park
Het plan Couvenngepark is gedeeltelijk 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 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 duidelijkheid 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 rijwoningen zijn gebouwd en opgeleverd 
evenais 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 11 Villa Moors
De eerste fase van het plan. herínvulling Villa Moors is in 2015 opaeleverd j5aDoartementenL Voor het 
tweede gedeelte nieuwbouw 18 appartementen ís een nieuw bestemmìngspïarTĝüřhaakt 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 voormalige bedrijfslocatie. 
Wijzigingspian is vastgesteld. De aanvraag omgevingsvergunning voor 1 woning is ingediend de bouw is 
nog niet gestart.

Ram van Hagendoornstraat ÍEecklenbura)
Woningstichting Stadlander heeft de betreffende grond aangekocht. De opstallen zijn gesloopt. Het 
wijzigingspian om woningbouw voor 17 levensloopbestendige woningen mogelijk 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 betreft een bouwplan meHft zelfstandine 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

Reginahof
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 DİNTELOORD 
Oostoroeneweg (De Pinas)
Het totale plan voorziet momenteel in de bouw van 72 woningen Er ís ín 2016 één kavel voor de bouw 
van een vrijstaande woning verkocht en er zijn er twee in optie genomen Daarnaast is gestart met de 
bouw van 4 twee onder één kapwoningen door aannemersbedrijf Huysmans en Zwaluwe Bouw is gestart 
in 2016 met de bouw van 28 rij woningen. De oplevering van zowel de twee onder één kapwonrngen als 
de rijwoningen zal in 2017 naar verwachting uiterlijk ín het derde kwartaal plaatsvinden.
Er ís besloten om het bestemmingsplan voor het resterende nog niet bebouwde gedeeite te wijzigen Dit 
met het oog op het verkrijgen van meer flexibiliteit, zodat beter op de marktontwikkelingen kan worden 
ingesprongen Het maximum aantal te bouwen woningen in het plan zai toenemen Het nieuw te 
bestemmen gedeelte krijgt de naam bestemmingsplan De Pinas en wordt naar verwachting in juni 2017 
ter goedkeuring aan uw raad voorgelegd

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

Van Speiįkstraat
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 zelfbouw woningen zijn 
ingepland Eén woning is al járen geleden opgeleverd. Voor de overige woningen is nog geen 
belangstelling getoond.

HARDE PLANNEN KERN KRUISLAND 
Herenaoed ŕEnaels Dorp)
Na de bouw van de 17 starterswoningen 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 autospuiteríj, 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 varTState tegen het 
bestemmingsplan.



Lanqeweq Pluspunt/Ouderen Soos
Na realisering van de nieuwe multifunctionele accommodatie is het Pluspunt * ouűeien Soos 
vrijgekomen. Stichting Groenhuysen heeft het Pluspunt verkocht. In het gebouw worden kamers verhuurd 
aan mensen die tijdelijk niet over een woning kunnen beschikken, De voormalige ouderen Soos is 
verkocht aan bouwbedrijf 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 omgevingsvergunníng te worden 
ingediend. De verwachting is dat de oplevering van het totale plan ín 2017 zal plaatsvinden

HARDE PLANNEN KERN NIEUW-VOSSEMEER 
Beltmoien Vuįro.'oeA \
De eerste 12 woningen in het plan zijn in 2012 opgefeverd. De verdere ontwikkeling ging niet zo 
voorspoedig als oorspronkelijk 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 woningstichting Stadlander gesloopt Er zijn 
nu nog geen concrete plannen tot herbouw

HARDE PLANNEN KERN WELBERG 
De Landeriie
Het plan de Landerije bestaat uit ir totaal 35 woningen. 27 woningen zíjn gebouwd Van de nog 
resterende woningen zijn er 4 in aanbouw en 3 vergund De in aanbouw zijnde 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 níeuwe eigenaar werkt aan een concrete 
invulling binnen de regels van het geldende bestemmingsplan Het maximum aantal woningen bedraagt 
14

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

ZACHTE PLANNEN KERN STEENBERGEN (per 1-1-2017)
Westhavendiik
Het plan West-Havendijk. is nog niet verder van de grond gekomen vanwege problemen met de 
financieel-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 is eropgericht om het plan in 2017 in procedure te brengen.

p



Buiten de Veste wijziging
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 planregelgevmg. Hierdoor kar beter worden ingesprongen op concrete marktinitiatieven.

Onze Stede (De Weii
Stichting Tante Louise heeft een besluit genomen om de intramurale huisvesting en zorg voor ouderen te 
concentreren op de locatie Lmdenburgh. Voor de locatie Lmdenburgh 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 aís intramurale zorginstelling. Mocht de 
zorgfunctie hier komen te vervallen dan ligt het voor de hand om de locatie om te zetten naar een 
woonbestemming .

ŕNieuwt Postdam
SDW heeft in verband met de nieuwbouw aan de Zuidwal de huur opgezegd van het 
appartementencomplex aan de Oostdam in bezit bij woningstichting Stadlanden Woningstichting 
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 duidelijkheid is 
over de invulling van de locatie

(Nieuw) Lindenburohlaan, de Clokskens
SDW heeft in verband met de nieuwbouw aan de Zuidwai de huur opgezegd van het 
appartementencomplex aan de Lmdenburghlaan. in bezit bij woningstichting Stadlander Woningstichting 
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 
duidelijkheid is over de invulling van de locatie

ZACHTE PLANNEN KERN DINTELOORD
Bed rijven strook 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 zíjn helaas niet 
gelukt. De ontwikkeling van deze locatie is dus voorlopig niet meer in beeld

Westaroeneweq
Dit betreft de huidige bedrijfsloodsen in eigendom van het aannemersbedrijf Huysmans. In het 
bestemmingsplan Kom Dinteloord ís 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 daadwerkelijk doorgaan

Westerstraat (locatie 2i
Op het perceel Westerstraat 1Q in Dinteloord is een horecabestemming en een woonbestemming zonder 
bouwvlak gelegen De horeca activiteiten zijn inmiddels beëindigd Afgelopen járen 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 
dorpsontwikkelingsplan opgenomen als mogelijke woningbouwlocatie. Het ligt in ieder geval in de 
komende járen, 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 Stoořdijk 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 gedeeltelijke invulling met woningbouw van het gebied zal plaatsvinden. In 2017 zal nader 
worden gekeken naar de toekomstige invulling van deze potentiële woningbouwlocatie in combinatie met 
de directe omgeving, dorpshuis, school, parkeerterrein {nieuw dorpshart Welberg). De daadwerkelijke 
realisering van woningbouw op deze locatie zal op zijn vroegst pas plaatsvinden in 2018

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

Laurentiusdiik
Het betreft het plan om 3 vrijstaande 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 initiatiefnemer 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 medewerking te 
geven aan de verbouw van de kerk naar wonen of horeca of een combinatie van beide Deze bereidheid 
is aanwezig Een invulling met woningbouw lijkt een logische keuze díe kan bijdragen aan het behoud van 
het karakteristieke, beeldbepalende uiterlijk van het gebouw



De huidige huurder (SDW) van hei voormalige klooster aan de Kapelaan Kockstraat 46 heeft de huur 
opgezegd De eigenaar woningstichting Stadlander heeft verzocht tot een verruiming van de 
bestemming, niet alleen maatschappelijke doeleinden maar ook wonen Hieivoor geldt hetzelfde ais voor 
de kerk Een woonbestemming kan een bijdrage leveren 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
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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 leeftijdscategorie en 
daar waar mogelijk een verklaring voor de bevolkingsontwikkeling. Daarnaast wordt sinds 2008 ook een 
voortgangsrapportage opgesteití over de voortgang van de geselecteerde woningbouwplannen In mei 
2012 zijn de mogeiijke 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 bijgehouden hoe het staat met de 
leegstand van woningen in de gemeente Níeuw 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 gíng 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 moeilijker 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.



De toename in Nieuw-Vossemeer is het gevolg van de oplevering van de woningen en hei zorgcentrum in 
het centrumplan van Nieuw-Vossemeer eind 2014.
Per kern zijn de groeicijfers als volgt:
Steenbergen -Z- 119 personen 
Welberg -I- 84 personen 

. Kruisland +Z+ 15 personen 

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

De trendbreuk die in 2007 al in gang is gezet, dat het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 20*30 jaar 
procentueel groeit, heeft zich in 2015 '‘nieť’ voortgezet Dit is het gevolg van het feit dat er vorig jaar 
sprake was van buitenlandse werknemers, die grotendeels vallen onder deze leeftijdscategorie die zich 
niet hadden uitgeschreven, waardoor er sprake was van een vervuiling in het systeem In werkelijkheid is 
er dus wel sprake van een lichte groei van het aantal jongeren (20 > 30) ten opzichte van het jaar 
daan/oor Dat Steenbergen aantrekkelijk is voor jongeren om te wonen is waarschijnlijk het gevolg van de 
relatief goedkope woningvoorraad in de gemeente. In de leeftijdscategorie 0*20 jaar en 30>50 jaar is net 
als in de voorgaande járen ook weer sprake van een procentuele en getalsmatige afname. Dit bevestigt 
het beeld van een trend die zich al járen voordoet dat gezinnen met kinderen wegtrekken uit de 
gemeente. Dit is een punt van aandacht voor de komende tijd. Het aantal ouderen 65> is vanwege de 
vergrįįzirg ook toegenomen Ten aanzien van de ouderen is opvallend dat in de hoofdkern Steenbergen 
het aantal ouderen het grootst is Het aanwezige voorzieningenniveau ín Steenbergen zorgt ervoor dat 
ouderen, zij het in beperkte mate, uit andere kernen wegtrekken naar de hoofdkern Steenbergen

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

1-1-2000 1 1-20C1 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*20 23,5936 23,7236 23,6636 23,6536 23,6536 23,4236 23,4636 23,336 22,936 22.936
20*30 10,636 9,980Zo 9.7336 9 2236 8,9136 8.8536 8 7536 8,7236 8,9636 9.3636
30*50 32.707o 32,650/0 32.440Zo 32,4736 32,2236 31,7836 31,2136 30,5136 29 8936 29,0636
50*65 19,3536 19,8536 20,21oZo 20,5936 21,0636 21,3136 21,6936 22,1636 22,4736 22,5636
65* 13,730Zo 13,80/c 13,9736 14 0636 14,1636 14,5536 14.9836 15,3136 15,7936 16,2136

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 36 22,31 o/o 21,736 21,336 21,02 36 20,5636 20,1836
20*30 9,520Zo 9.61 36 10 0-6 10.436 10,4136 11,2136 10,9736
30*50 28,3636 27,7636 27.136 26.436 25.9136 25,3436 24.7536 Ļ-
50*65 22,7736 22,9136 22,736 22,836 22,9236 22,8436 23,4 36
65* 16,850/0 17,40Zo 18.536 19.136 19.7436 20,05 36 20,736

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

0*20 19,7436 21,0536 21,1836 19,6536 18,2636 19,8936
20*30 1 1,0736 8.9336 8,74»Zo 11.5336 20,5936 11,2136
30*50 23,2736 26,2136 26.0236 24.2236 29,9936 22,9736
50*65 23,6536 23,6236 23,053b 23,6236 19,1536 28 2136
65* 22,2736 20,9136 21,0136 20,9836 12,01o6 17,7236
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Leegstand
Het aantal leegstaande woningen is licht gedaald (en 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 totaie omvang van de woningvoorraad bedraagt per 1-1-2016 10043 woningen (hertelling nieuwe Bag 
systeem per 1-1-2015). Ongeveer 4,136 van de woningvoorraad staat leeg

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

I Type woning Steenbergen 
* Welberg

Dinteloord Kruisland Nteuw-
Vossemeer

De Heen

______^

Totaal

____
2 onder 1 kap 25 14 4 11 3 V57 )
appartement 25 5 30
eindwoning 10 8 2 r~2Ō
hoekwoning 28 7 2 5 1 43
loods/woonhuis 1 1
Tussenwoning 43 5 4 1 65
Vrijsfāaed-^ 80 38 41 13 5 ŴL?

Wōöñľŵmkelpand 1
woonboot 1 1
totaal 211 87 52 35 10 -gŝ."

Opvallend in bovenstaand overzicht is het grote aantal te koop staande vrijstaande woningen. In totaal is 
45X van de te koop staande woningen in dę.gemeente een vrijstaande woning Terwijl het aántāī 

■vrijstaande woningen in de gemeente 2t»70 (bron WoOn 2012) van de woningvoorraad bedraagt.
Uit een gehouden landelijk onderzoek naar de vèrkooptransacties en verkoopprijzen (bron 
Woningmarktcijfers.nl) blijkt dat het aantal vèrkooptransacties in 2015 in de gemeente ligt op 256. Dit is 
een stijging van 28.6*16 ten opzichte van 2014 De gemiddelde verkoopprijs van de woning in 2015 is 
C 189.787,- Dit is een daling van de prijs met û.9% 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 dij de duurdere—- 
woningen.
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Woningbouwproductie
De woningbouwproductie lag in 2015 op 79 woningen. Tegenover deze nieuwbouw stond een stoop van 8 
woningen Dít wil zeggen een toename van het aantal woningen van 71 
De nieuwbouw is gespreid over meerdere kleinere plannen:
Dinteloord:

i 1 woningen in de Abraham Kuiperstraat en Burg.Mr H Popstraa!
Steenbergen:

8 woningen aan het Bastion in buiten de Veste;
8 woningen (4 rijwoningen 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.Ontccmmerstraat (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 ais vorig jaar is de woningbouwproductie ten opzichte van de járen 2012 en 2013 gestegen.
De woningbouwproductie lijkt zich dus voorzichtig te nerstelien. De toevoeging aan de woningvoorraad 
ligt echter nog met oc het streefaeta van 84 woningen per jaar (dit isvoiqenś de pioviiiuale piugnoscs— 
noodzakelijk om te bouwen voor de eigen woningbehoefte; Upvallend is dat de nieuwbouw zich richt op 
de goedkopere kooo en de sociale huursector De vraag en nieuwbouw-naar ďuurdere koopwoningen 
blijft achter. Dit bevestigd het beeld zoals dat ook naar voren komt uit het grote aantal te i 
vrijstaande woningen.

Verleende vergunningen
In 2015 zijn er 69 vergunningen verleend voor de bouw van nieuwe woningen. Over het algemeen kun je 
zeggen dat oplevering vaak een jaar later plaatsvindt dan de daadwerkelijke vergunningverlening 
Concreet houdt dit in dat de nieuwbouwproductie in 2016 dus lager zal liggen 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 aile overige woningbouwplannen.

Voortgang bouwprojecten

HARDE PLANNEN KERN STEENBERGEN

Het plan Couveringepark is gedeeltelijk 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 2G16 een aantal 
woningen in het plan in de verkoop te zetten

De Lindetuin (locatie oude Stadskantoor);
De grond is verkocht aan beuwer-onîwikkelaat Maas-Jacobs, die in plaats van de oorspronkelijk gedachte 
28 appartementen. 7 grondgebonden rijwoningen in 2015 heeft gebouwd Het achterliggende terrein aan 
de Visserstraat wordt ingericht met groen en parkeerplaatsen.
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Buíten de Veste
Het totale plan Buíten de Veste voorziet in de bouw van maximaal 260 woningen en een school. Twee 
appartementengebouwen (2x 12 appartementen) en een 12 tal ríįwoningen zijn gebouwd en opgeleverd, 
evenals de school, in 2013 is een gedeelte van de nog beschikbare grond ín fase 1, in optie gegeven voor 
de bouw van een 16 tal rijwoningen De oplevering van 8 woningen heeft plaatsgevonden in 2015. Voor 
de bouw van de ovenge 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 gedeeltelijke opgeieverd in 2014 (8 
grondgebonden woningen). Het appartementencomplex me! 5 woningen is begin 2015 opgeleverd

Dokte rsoreefie 2
De herinvuîling van deze locatie betreft o.a de bouw van een vier tai grondgebonden 
levensloopbestendige woningen in de huur of koopsectoren een vierta appartementen in de huur/of 
koopsector In 2015 zijn de 8 woningen opgeleverd.

Westdam 1/ Villa Moors
5 appartementen zijn in 2015 opgeieverd (Nadere toelichting zie zachte plannen).

Doornedikie
Betreft plan voor de bouw van 4 woningen aan het Doomedijkje op een voormalige bedrijfslocatie 
Wijzigĩngsplan is vastgestetd De aanvraag omgevingsvergunning voor 1 woning is in 2015 ingediend De 
verwachting is dat de woning wordt opgeleverd in 2017

Ram van Haqendoornstraat fJacinthaschooli
Woningstichting Stadlander heeft de betreffende grond aangekocht. De opstallen zijn gesloopt. Het 
wiiziqinosplan 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.

Oranjewal. Maria Reqinaschoo) fReqinahof)
Locatie wordt ingevuld met dagopvang voor ouderen ín combinatie met levensloopbestendige woningen 
met de daarbij 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 lichte 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 waarschijnlijk begin 2017 plaatsvinden

HARDE PLANNEN KERN DINTELOORD



Oosiqroeneweq
Het totale plan vóórziet in de bouw van 72 woningen, waaronder in de eerste fase een 22 tai 
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 Afhankelijk 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 ontwikkeling van het gebied.

Westerstraaĩ
Betreft woningbouwlocatie op de hoek van de WesterstraatrZuideinde waar een woonbestemming opligt 

v3tíer kunnen 4 tot 5 woningen worden gebouwd Het perceel ís nu ingericht als tijdelíjk 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 Dinteíoord opgeieverd. Het grootschalige 
herstructureringsplan Oranjewįjk Dinteloord ís met de oplevering van deze woningen afgerond

candaoed 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 rijwoningen 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 autospuiterij 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 bijbehorende 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 gedeeltelijk ook verkocht te worden.
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Ruimte voor Ruimte Hoogşţrąa t
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 ís verkocht aan Van Trier uit De Heen. De nieuwe eigenaar werkt aan een concrete 
invulling binnen de regels van hel geldende bestemmingsplan

ZACHTE PLANNEN KERN STEENBERGEN (per 1 1 -2018)
Westhavendiįk
Het plan West-Havendijk is nog niet verder van de grond gekomen vanwege problemen met de 
financieei-economische uitvoerbaarheid Het college ís in gesprek met partijen om het plan alsnog vlot te 
trekken.

r

Westdam ( Villa Moorss
Met de eigenaar zijn afspraken gemaakt over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de locatie 
De eerste fase van het plan herinvuilíng Villa Moors is in 2015 opgeíeverd (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 
Bedriivenstrook Karei Doormanstiaat/Van Heemskerkslraat
Het bedrijt Van der Kroon Foodproducîs aan de Van Heemskerckstraat heeft zijn bedrijf verplaatst naar 
Bergen op Zoom. Momenteel wordt gesproken over een herinvulfing van een gedeelte van de 
bedrijfslocatie in combinatie met de aangrenzende gronden in het plan Oostgroeneweg met woningbouw

Westqroeneweq
Dít betreft de huidige bedrijfsfoodsen in eigendom van het aannemersbedrijf Huysmans In het 
bestemmingsplan Kom Dinteioord 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 zcrgcomplex de Nieuwe Haven te komen. 
Onzeker is of deze plannen nog daadwerkelijk doorgaan

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

Dinteioord Noord-west
Betreft bedrijfslocaties aan de noordwestzíjde van Dinteioord Deze locatie is in het 
dorpsontwikkelingsplan opgenomen als rnogelíjke 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 
Lanqewea Pluspunt/Quderen Soos
Na realisering van de nieuwe multifunctionele accommodatie is het Pluspunt * ouderen Soos 
vrijgekomen. 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 ín 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 Welbero
Nu de voetbalvelden zijn verplaatst dient er nagedacht te worden over de invulling van het oude 
sportveld Een gedeeltelijke 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 dorpsbart Welberg)

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

ZACHTE PLANNEN KERN DE HEEN 
Vrijkomende schooliocatie 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 wíl de school ombouwen tot één woning. De 
procedure om dit mogelijk te maken zal waarschijnlijk in 2016 worden opgestart. Oplevering naar 
verwachting begin 2017.

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. Hieivoor 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.

NIEUWE PLANN!
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Buiten de Veste (wijzigingen)
Omdat de verkoop van kavelsuvooi vrijstaande woningen in Buiten de Veste niet van de grond ís gekomen 
jņ de qfg-ąlnppfi Q j-aar wordt gekeken naar een andere invulling van gedeelten van het plan. Er zullen 

minder vrijstaande 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 onderhandelingen voor de verkoop van de grond gelegen tussen het Bastion en de 
Oosthavendijk Er is een plan ontwikkeld om hier twee onder één kaownningen te houwen in plaats van 
de oorspronkelijk gedachte vrijstaande woningen Met de woningstichting v/ordt onderhandeld om in het 
gebied een nog nader te bepalen aantal sociale huurwoningen te bouwen Dit op basis van de eind 2015 
aangenomen raadsmotíe 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 Wan Hutten be Veste aan te passen waar 
vrijstaande woningen staan opgenomen ín het bestemmingsplan.

r
Olmen tuin
Betreft bouwplan van ld iA/nnmgpn aan de Qlmendreef op de locatie van het huidige taxibedrijf Buuron en 
de daarachter gelegen gionden. 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)
Laurentiusdiik
Het betreft het plan om 3 vrijstaande woningen te bouwen. Het planologisch traject is opgestart en het 
bestemmingsplan za! te zijner tijd ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco^écrétarís de burgemeester

1 U-LA

R.A.J.M. Bogers
V1 HM*

wTbaR.P. van
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;che'ming \eder'and i Detaiipagma 06-06-16 08 25

Groene specht

Overige namen 
Orde 
Familie 
Status

Rode Lijst

Bescherming 

Beschermingsstatus

Rode Lijst
Ja

Motief
Kwetsbaar

Oorzaak afname/ 
toename
De soort staat op de Rode Lijst omdat het aantal broedparen duidelijk is afgenomen en de 
Nederlandse verspreiding beperkt is De afname van de groene specht lijkt in de eerste plaats 
gerelateerd aan de problemen die bepaalde mierensoorten ondervinden bij de verzuring van bos en 
hel. De afname van dit stapelvoedse! leidt logischerwijs tot het verdwijnen van de mieren-predator

Natura 2000 broedvogel?
Nee

Natura 2000 niet- 
broedvogei?
Nee

Wat kunt u doen? Naar boven

Wintervoedering
Nee

Tuintips

Grote tuinen met oude bomen kunnen geschikt zijn voor de groene specht. Het voedsel

Green Woodpecker Picus virīdĩs
Piciformes
Spechten (Picidae)
Jaarvogel. Vrij schaarse broedvogel: 
standvogel
Ja

http://wwwwogelbescherming.ni/vogels_kijken/vogeigids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/69/tab/Bescherming Pagina 1 van 2
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(hoofdzakelijk mieren) moet bovendien aanwezig zijn, althans in de directe omgeving

Nestkast
Voor de groene specht is een diepe spechtenkast geschikt, met een binnenmaat van ongeveer 
50x12x12 centimeter en een invliegopenmg met een diameter van 6-8 centimeter, welke door de 
vogels meestal zal worden vergroot.

Meer vogels in uw tuin?
Bestel hier kosteloos ons magazine Vogels dichterbij Boordevol met tips over vogels kijken en hoe u van uw tuin een 
vogelparadijs maakt

Haal de natuur in huis met dit prachtige magazine Veel vogeiplezier1 

Bestel magazine

Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf u nu in voor Vogels Digitaal en ontvang elke maand nieuws over vogels en vogelbescherming, met tuintips en 
leuke weetjes

Ok

Partners van Vogelbescherming

Volg ons via social media

©Vogelbescherming Nederland, 2016

» Contact 
* Sitemao 
» Onze sites 
» Mijn privacy 
« Cookieverklarinq 
» Colofon

laden
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ultrasone geluiden uit die op een prooi weerkaatsen en weer opgevangen worden. Zo kan de vleermuis de 
afstand tot zijn prooi en omgeving inschatten en vliegt hij opmerkelijk veilig. Vleermuizen kunnen in het 
stikdonker door een kamer vliegen waarin zeer dunne draden gespannen zijn, zonder deze te raken.

!n tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn vleermuizen niet blindJ! i Bij de eerste onderzoeken naar de 
mogelijkheid van vleermuizen in het donker te vliegen zonder tegen obstakels aan te botsen, moest Lazzaro

Spallanzani vleermuizen blind makenJ2'

De meeste vleermuissoorten zijn promiscue, maar

Vleermuisbescherming

Vleermuizen zijn door hun gewoonte om in 
groepen te rusten zeer kwetsbaar. Bij instorting, 
overstroming en dergelijke kan een hele kolonie 
worden verwoest. Ook planten vleermuizen zich 
traag voort. Sommige soorten zijn pas na enige 
járen geslachtsrijp, en een worp bestaat vaak uit 
niet meer dan één jong.

Door de beschadiging van hun biotoop is 
vleermuisbescherming hard nodig. Goede 
roestplaatsen overdag (holle bomen) en goede 
overwinteringsplaatsen, met zeer weinig 
verstoring, veiligheid voor roofdieren en de mens. en een temperatuur die ’s winters niet onder het vriespunt 
zakt. zijn schaars. Gecultiveerde landschappen worden vaak armer aan insecten. Veel vleermuizen hebben 
om zich te oriënteren 'corridors' nodig van heggen of bomenrijen om zích over grotere afstanden te kunnen 
verplaatsen: ze begeven zich niet graag ver van een peilbaar echobaken. In de Europese Unie zijn alle 
soorten bij wet beschermd.

België en Nederland werden op 4 december 1991 partij bij het EUROB ATS-verdrag (Agreement on the 
Conservation of Populations of European Bats).

Omgang met vleermuizen

Alle Belgische en Nederlandse vleermuizen zijn beschermde dieren.

* Een slapend aangetroffen vleermuis het best rustig laten zitten. Het zijn nuttige diertjes die enorme 
hoeveelheden muggen verorberen.

* Een vleermuis in winterslaap niet verstoren - opwarmen kost hem zoveel energie dat hij de lente 
weleens niet meer zou kunnen halen als hij vaker wakker wordt dan normaal.

‘ Een zieke of dode vleermuis niet met de handen aanraken - sommige vleermuizen zijn met het 
hondsdol heid virus besmet. In een potje scheppen en (als hij nog leeft) een vleermuisopvangcentrum 
waarschuwen.

m Een dode vleermuis meiden aan een onderzoekscentrum, net als een vleermuis in de gordijnen; 
misschien is er wel een vrijwilliger in de buurt die kan helpen zonder het beest schade te berokkenen.

er zijn ook monogame soorten J '

Thermografische afbeelding van een vliegende hond; zijn 
vleugels houden de lichaamswarmte binnen

34.6X

24,9*C

wm
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HOOf OSTUK 1: INLEIDING SN ACHTERGROND

IJ Achtergrond

In West Brabant, waar Brabant Zeeland kust. verrijst een indrukwekkende wal vanuit 

de kleipolders. Die wal symboliseert een gebied vol van landschappelijke contrasten. 

Een gebied met het contrast tussen open en gesloten, tussen hoog en laag, tussen nat 

en droog en tussen zand, klei en veen. Dit gebied noemen we de Brabantse Wal

Op de Brabantse Wal wordt door veel partijen al een aantal járen samengewerkt 

Met als doel de aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme en recreatie, wonen, 

bedrijvigheid en ondernemerschap te behouden en waar mogelijk te vergroten.

Om dat te bereiken investeren streekpartners in de versterking van de herkenbaarheid 

en beleefbaarheid van De Wal Belangrijk uitgangspunt daarbij is de versterking van de 

(ruimtelijke) karakteristieken van de Wal, het versterken van contrasten door land- 

schapsherstel in omliggende gebieden, het leggen van verbindingen en het toevoegen 

van nieuwe elementen en structuren. Deze elementen zijn uitgewerkt in het streef

beeld voor de Brabantse Wal Dat streefbeeld is opgenomen als bijlage bij deze aan

vraag.

Vanuit het streefbeeld zijn vier projecten opgestart. Elk met een specifieke thematiek 

Die thematiek is gebaseerd op de kenmerken van het gebied Dit zijn

het militaire verleden 

de turfhistorie 

de steitrond van de Mal 

de uítgestrekte natuurgebieden

Kar. etke van deze tnema's is een project vertoonden Respectievelijk De Linie, ōe Zoom. 

De Steil rand en Grenzeloos Groen

Dit investeringsvoorstel heeft betrekking op het project De Linie. De Linie richt zich op 

de militaire historie van de Brabantse Wal en beoogt met het uitlichten daarvan bij te 

dragen aan de ontwikkeling van de Brabantse Wal tot een toplocatie voor wonen, wer

ken en recreëren..

Dit hoofdstuk vormt de inleiding op dit investeringsvoorstel Naast een algemene inlei

ding op het project wordt de noodzaak en de uitdaging voor dit project aangegeven. 

Ook is er aandacht voor de verbinding van dit project met de essentie van de ambities 

voor de Brabantse Wal. Hoofdstuk 2 beschrijft de concrete ínhoud van project De Unie 

Wat is het en wat levert het op? Hoofdstuk 3 behandelt de bijdrage van dit project aan 

de door de Provincie geformuleerde doelstellingen voor het programma Landschappen

van Allure Hoofdstuk 4 presenteert de financiële aspecten van dit voorstel De hoofdstukken 

5 tot en met 8 gaan dieper in op de organisatorische maatregelen die een voorspoedige 

realisatie en de nazorg’ garanderen Gedetailleerde projectgegevens en aanvullende 

documenten zijn opgenomen als bijlagen bij dit voorstel

12 De Brabantse »aś

De fysieke steilrand is het verbindende element tussen de verschillende gebiedsdelen 

op de Brabantse Wal De steilrand is een abrupte overgang van de hoger gelegen zand

gronden naar de lager gelegen zeekleipolders. De steilrand slingert van Ossendrecht 

langs Hoogerheide, Woensdrecht. Bergen op Zoom en Halsteren tot Steenbergen 

De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP De abrupte overgang 

van hoog naar laag zorgt voor een verrassend gevarieerd en bijzonder landschap.

Binnen de Brabantse Wal worden vier deelgebieden onderscheiden Deze komen over

een met het klavertje vier zoals beschreven in het streefbeeld in de bijlage van deze 

aanvraag De vier klavertjes onderstrepen het belang van de landschappelijke contrasten 

op de Brabantse Wal Dat maakt de Brabantse Wal uniek: vier sterk verschillende land- 

schapstypen m een relatief klein gebied.

Die uniciteit is op meerdere manieren bevestigd. De Brabantse Wal is aangemerkt als

‘ aardkundig waardevol gebied (Provincie Noord-Brabant 2005),

« cultuurhistorisch waardevol gebied (Nota Belvedère. Tweede Kamer, 1998); 

’ beschermd natuurgebied. Natura 2000 (Europese Unie, Vbgelrichtlijn 1979, 

Habitatrichtlijn 1992);

* Provinciaal Landschap (Provincie Noord-Brabant 2009).

î
i



1.3 Probleemstelling

De Provincie Noord-Brabant heeft met de Agenda van Brabant ingezet op een competi

tieve provincie waar naast een toenemende invloed van de vernieuwende economie 

een aangenaam woon- en onderneemklimaat bestaat. Dat klimaat wordt gevormd 

door een solide natuurlijke basis en een gevarieerd aanbod van voorzieningen op het 

gebied van natuur, cultuurhistorie en recreatie.

De Brabantse Wal kan de Provincie helpen bij het creëren van een afwisselende en aan

trekkelijke woon-, leef- en werkomgeving in het westen van Brabant. Dat gedeelde doel 

komt tot uitdrukking in de gepresenteerde īnvesteringsvoorstellen In het bijzonder 

binnen project De Linie.

De ontwikkeling van de Brabantse Wal wordt door een aantal omstandigheden gehinderd. 

Dat geldt ook voor De Linie. Veel van het moois dat er is. is onzichtbaar vanaf de (snel) 

weg of vanaf het water Zo ligt Fort de Roovere letterlijk naast de A4, maar zien alleen 

ingewijden dat.

Daarnaast ís de naamsbekendheid (een voorwaarde om als 'uitje'een serieuze optie te 

zijn) van het gebied met groot. Dat betekent dat de keuze 'Brabantse Wal’ niet auto

matisch bij recreanten in gedachten komt bij het zoeken van een dagje of een weekje weg.

Een derde punt is dat de Brabantse Wal wordt gezien als een gebied waar men door

heen moet om van en naar de Zeeuwse kust en wateren te reizen Over de weg (A4) en 

over het water (Volkerak-Zoommeer). Volgens betrokken partijen is dit te wijten aan 

drie factoren het ontbreken van een grote publiekstrekker, het geringe aantal ver

blijfsmogelijkheden voor zowel de zakelijke markt als de toeristische markt (gezins- 

recreatie. verblijfsrecreatie) en een gebrekkige infrastructurele ontsluiting

Een vierde punt is dat bezoekers slechts een beperkt gedeelte van het gebied bezoeken 

Zo bezoeken zij bijvoorbeeld de historische binnenstad van Bergen op Zoom, maar 

nemen geen aansluitend kijkje in de natuurrijke omgeving van de Linie.

Naast bovengenoemde punten nemen de natuur, landschaps- en cultuurhistorische 

waarden van het gebied af. Onder andere door ontwikkelingen in de landbouw (minder 

natuurbeheer) en infrastructurele maatregelen (zoals de nieuwe A4) Maar ook de uit

breiding van stedelijk gebied, de afnemende luchtkwaliteit (havens Antwerpen) en de 

afbraak van beeldbepalende gebouwen en kleine landschapselementen leiden tot ver

lies aan cultuurhistorische waarden

Naar aanleiding van bovenstaande knelpunten is de uitdaging als volgt geformuleerd

Hoe kan de Linie bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de Brabantse Wal op het 

gebied van bekendheid, zichtbaarheid en beleefbaarheid, als (meerdaags) verblijfs- 

gebied en als natuurlijke long tussen grootstedelijke gebieden

In het projectgebied van de Linie doen zich ontwikkelingen voor waarmee de uitdaging 

voor het gebied kan worden aangegaan.

De ontwikkeling van nieuwe infrastructuur (A4. met aquaduct), nieuwe werkgelegen

heid (Aviolanda, Agro Food Cluster West Brabant, de ontwikkeling van de biobased 

industry), drukte in Vlaamse natuurgebieden en opgaven op het gebied van water- 

berging en waterkwaliteit bieden kansen om nieuwe doelgroepen voor dit gebied te 

interesseren. De Brabantse Wal wordt voor partijen uit een grotere geografische cirkel 

aantrekkelijk om er te wonen, te werken en/ofte recreëren. Daarvan kunnen de projecten 

in De Linie meeprofiteren Bijvoorbeeld de drie Waterpoorten als toegang tot het gebied.

Naast fysieke ontwikkelingen neemt de betrokkenheid van gebiedspartners toe. De op

richting van een ondernemersvereniging en ontwikkelplannen binnen de Linie tonen 

dat aan De minder gunstige economische omstandigheden hebben een positieve in

vloed op de realisatiekosten. De energie en het enthousiasme die zijn gestoken in de 

voorbereiding van projecten mag niet verloren gaan. De synergiemogelijkheden tussen 

publieke en private opgaven en oplossingen moeten maximaal worden benut Niet al

leen met het oog op de realisatie van concrete, fysieke projecten in het gebied, maar 

meer nog met het oog op een solide coalitie van partijen die gezamenlijk de (toekom

stige) uitdagingen voor het gebied aangaat

Project De Linie kan aanhaken bij, en een versterking zijn van. andere programma's 

die in (West) Brabant actueel Zijn Hierbij valt te denken aan projecten vanuit de Provin 

cie (Zuiderwaterlinie), gebiedsontwikkelíng Waterpoort, Regio West Brabant (Vrijetijds- 

agenda West Brabant) en vanuit het Vrijetijdshuis.

Een combinatie van de gesignaleerde knelpunten, de geformuleerde kansen en uitda

ging leiden tot een wens voor De Linie Die wens is dat dit project, binnen het grotere 

geheel van de Brabantse Wal, bijdraagt aan het op de kaart zetten van het project

gebied als een bijzonder gebied met (inter) nationale allure, met militaire historie van 

het gebied als rode draad.

Om die wens in vervulling te laten gaan wordt niet achterover geleund. In tegendeel, 

door middel van de realisatie van acht krachtige projecten wordt de militaire historie 

beleefbaar gemaakt. Dit betekent versterking van de ruimtelijke kwaliteit, het betrek

ken van nieuwe partners en het bedenken van nieuwe manieren om ambities te betalen, 

te realiseren en in stand te houden. Deze acht projecten versterken de natuur op locatie



en in de inundatiegebieden en ontsluiten het gebied door middel van recreatieve 

waterpoorten en thematische routing. Daarnaast verbeteren ze de zichtbaarheid van het 

gebied door herontwikkeling van prominente cultuurhistorische locaties en bieden ze 

kansen voor behoud van cultuurhistorisch waardevolle objecten door herbestemming 

Ook maken ze door middel van kleinschalige (recreatief-educatieve) initiatieven de mi

litaire historie van het gebied toegankelijk voor een grote doelgroep De Linie wordt zo 

in samenhang tussen thema's, onderdelen en partners ontwikkeld en gepresenteerd. 

De (relatieve) kleinschaligheid van de initiatieven passen bij de landschappelijke en 

ecologische kwaliteiten van het gebied Daarnaast draagt de promotie van het gebied 

door de streekorganisatie (waarvan VVV Brabantse Wal onderdeel is) bij aan een gro

tere (naams)bekendheid van het gebied

1.4 Situatieschets

Op de hiernaast getoonde detailkaart staan de te realiseren deelprojecten ingetekend 

De projecten leiden tot het herbeleven van de militaire historie en de geschiedenis van 

het gebied met het water' De routes van poort tot poort nemen inwoners en bezoe

kers mee langs de markante verdedigingswerken in het gebied.

I S Projectaťbaireíung

Het gebied waar het project 'De Linie' betrekking op heeft, betreft het gebied tussen 

Bergen op Zoom (Markiezaatsmeer) en de Steenbergsche Vliet. Met het Schelde-Rijn- 

kanaal en het Mark-Vlietkanaal als verticale grenzen. Naast het stedelijk gebied van 

Bergen op Zoom en Steenbergen omvat dit het bijbehorende buitengebied met daarin 

de kernen De Heen. Welberg, Moerstraten en Halsteren
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HOOFDSTUK 2: AANLEIDING EN DOELSTELLING

2.1 Aanleiding

De Brabantse Wal moet op de kaart worden gezet! Zoals iedereen de Veluwe kent. 

zo moet straks ook De Brabantse Wal iedere Nederlander bekend in de oren klinken 

Factoren als economische crisis en vergrijzing van de bevolking zorgen ervoor dat mensen 

vaker een vakantiebestemming op korte afstand zoeken. Het goed accommoderen van 

deze trend maakt De Brabantse Wal een aantrekkelijk vakantiebestemming en recrea

tiebestemming voor de omringende stedelingen waardoor de lokale economie zal 

floreren Daarbij verbetert de aandacht voor het gebied het woon- en werkklimaat 

Om een toename van belangstelling voor het gebied aan te kunnen, moet de (natuur

lijke) basis in het gebied op orde worden gebracht Door middel van een 'inhaalslag' 

maar ook door middel van een goed beheer en onderhoud van de te ontwikkelen loca

ties en gebieden.

De Linie is sterk gefocust op de militaire historie. Verschillende periodes uit de militaire 

historie worden belicht Daarmee is dit project sterk verbonden met verschillende 

thema's die door de Provincie op dit moment worden uitgewerkt, zoals de Zuiderwater- 

linie, maar ook de Liberationroute De resultaten uit project De Linie kunnen worden 

ingezet als bouwstenen in de verdere uitwerking van de Zuiderwaterlinie. inclusief de 

koppeling met het cultuurhistorisch (militair) erfgoed. Daar ligt dan ook een groot be

langvoor de Provincie. Zij kan dit project benutten om de gewenste ontwikkeling van de 

Zuiderwaterlinie in het westen van Brabant aan te slingeren en daarmee als stimulator 

en katalysator voor andere gebieden te dienen. Dit geldt in mindere mate ook voor de 

verdere 'invulling'van de Liberationroute tussen Antwerpen en Grave

Zoals in paragraaf 1.3 is beschreven, wordt het gebied bedreigd door een aantal ont

wikkelingen Zo zijn sommige landschapsstructuren in de loop van de tijd aangepast en 

meer eenzijdig geworden Door het herstellen en toevoegen van nieuwe landschapsele

menten wordt het landschap aantrekkelijker en krijgt het meer allure De wal en de 

gebieden er om heen vormen geen eenheid meer doordat deze doorkruist worden door 

infrastructuur Er moet meer samenhang worden gecreëerd tussen de gebieden door 

het aanleggen van fysieke verbindingen (eenduidige herkenbare routes) en de verster

king van ruimtelijke structuren. Door een integrale aanpak zullen projecten niet alleen 

bijdragen aan de natuur- en landschapsontwikkeling in het gebied, maar zijn de projec

ten er ook op gericht om nieuw publiek te trekken, waardoor de lokale (vrijetijds-) eco

nomie. maar ook de ruimtelijke kwaliteit versterkt.

Het is nu tijd om het gebied De Brabantse Wal. en de Linie in het bijzonder, te herstellen 

en te ontwikkelen tot een hoogwaardig groen en cultuurhistorisch relevant landschap. 

Dit komt zowel ten goede aan het leef- als aan het vestigingsklimaat in Brabant. 

De kansen die door verschillende ontwikkelingen worden geboden versterken die urgentie.



Het streefbeeld van De Linie geeft het volgende aan Op de kop van de Brabantse Wal. in het 

noorden, omsluit zich een gordel van vestingsteden, fortificaties en voormalige mundatie- 

gebieden als onderdeel van de voormalige West Brabantse Waterlinie en de uitgebreide Zuider- 

waterlinie De laaggelegen mundatiegebieden vormen een contramal van de noordelijke 

beboste kop van de Wal en de hoog gelegen Forten

Naar dit beeld willen de projectpartners en initiatiefnemers daadwerkelijk toewerken 

De Unie is een van de zwaarst bevochten en verdedigde gebieden van Nederland Ech

ter. wat vroeger verdedigd moest worden, wordt nu maximaal zichtbaar en beleefbaar 

gemaakt. De militaire verdedigingshistorie is de rode draad binnen De Unie en vormt 

de kapstok voor de verschillende deelprojecten. De Linie is ėén van de oudste verdedi

gingslinies van Nederland en werd aangelegd in 1628. De Linie bestaat uit diverse for

ten De kenmerkende inundatiegebieden. waarbij land onder water kon worden gezet 

ter verdediging, vormen een belangrijk onderdeel van De Linie

De deelprojecten binnen de Unie sluiten aan op de volgende onderdelen 

van het Streefbeeld

Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal 

Versterking van de gradiënten

Ontwikkeling van natte open gebieden grenzend bovenaan de steilrond

Versterking boskarakter en het kleinschalige karakter van het oude zandontgmnmgsland-

schop op het zandige deel van de Wal

Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toenstisch-recreatief ontsluiten van het 

cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans. de Forten 

Pmssen. De Hoovere en Henncus en de sluis bij Benedensasj als onderdelen van liet grotere 

geheel de 'Zuiderwaterlime‘ van Grave tot Hulst De verlenging van de A4 biedt de regio zeer 

goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te promoten 

Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes 

De ontwikkeling van vesting Steenbergen met de voormalige turfhaven als de centrale spil 

voor diverse recreatieve routestructuren in het gebied 

De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom

Het openhouden van groene buffers en inundatiegebieden tussen de agglomeraties van

Bergen op Zoom. Halsteren. Lepelstraat. Steenbergen en Benedensas

Het bestrijden van de verdroging in de zandgebieden

De realisatie van natte natuurgebieden aan weerszijden van de zandrug

İ ......................................................................... İ
De projecten binnen De Linie dragen elk bij aan ėén of meerdere onderdelen van dit 

streefbeeld De waterpoorten dragen bij tot de ontsluiting van het gebied en haar 

onderlinge verbinding Het herstel van de Forten draagt bij aan de beleving van cul

tuurhistorisch erfgoed en sluit daarmee aan op de Zuiderwaterlime

Bij raadpleging Statencommissie

Bij de presentatie van de Brabantse Wal projecten aan de Statenleden op 8 februari 

2013 is door de Statenleden aandacht gevraagd voor een aantal aspecten. Die betroffen:

Het advies om de relatie tussen alle Brabantse Wal projecten niet alleen te vertellen, 

maar ook in de aanvraag mee te nemen Daarom is in dit hoofdstuk een sterke link 

gelegd met het overkoepelende streefbeeld voor de gehele Brabantse Wal;

Heb aandacht voor marketing en promotie in de aanvraag, zowel van wat er is als wat 

er nog komt! In hoofdstuk 7 wordt daarom aangegeven op welke wijze de bestaande 

marketing- en promotietools worden gebruikt en welke aanvullende middelen worden 

ingezet om het gebied bij de doelgroepen op de kaart te zetten,

De constatering van de leden dat veel projecten een plus voor de recreatieve sector 

betekenen Hun tip was om dat goed in de aanvraag te verwoorden In dit voorstel 

Zijn de recreatieve profits expliciet benoemd.

Besteed aandacht aan het advies van de commissie Sijmons. Hieronder wordt verder 

op het advies van de commissie Sijmons ingegaan;

Aandacht voor economische en cultuurhistorische verdienmodellen Deze modellen 

en mogelijkheden zijn bij de verschillende deelprojecten beschreven,

De gevraagde bijdrage in het kader van Landschappen van Allure voor de drie projecten 

van de Brabantse Wal. die in totaal ruim C 23 miljoen betreft, terwijl er voor de eerste 

tender C 26,5 miljoen beschikbaar is voor alle projecten van de drie landschappen. 

Met het oog op de (kwalitatieve) versterking van dit voorstel zijn alle deelprojecten 

zorgvuldig nagelopen Toen is geconstateerd dat enkele kleinere projecten in en rond 

de inundatiegebieden in de huidige vorm minder sterk aan de kwaliteit van het 

project bijdragen. Daarom zijn die onderdelen teruggetrokken.

Bij advies van de commissie Sijmons

De commissie Sijmons heeft aangegeven een tienvoudige opgave voor de landschap

pen te zien In dit project wordt vrijwel elk van die opgaven aangegrepen en in concrete 

acties vertaald:

Herstel, ontrommeling cn versterking van de karakteristiek in dit project worden 

militaire relicten en historische contouren hersteld Het herstel van relicten zorgt 

voor 'verzorging' op specifieke locaties waarmee de ruimtelijke en natuurlijke basis 

op orde wordt gebracht De projecten versterken de cultuurhistorisch beleefbaar- 

heid, de commerciële verdiencapaciteit, de historische landschappelijke structuren, 

de relatie tussen stad en ommeland, de samenwerking tussen streekpartners en de 

verkoopbaarheid van De Linie en daarmee van de Brabantse Wal 

Verbinding: door middel van recreatieve poorten worden delen van de Brabantse Wal 

met elkaar verbonden Binnen dit project worden de afzonderlijke deelprojecten 

fysiek en thematisch met elkaar verbonden door routes Daarmee biedt dit project de 

mogelijkheid de kracht van de Zuiderwaterlinie als geheel te versterken. Het feit dat 

dit project onderdeel is van een groter Brabantse Wal programma, verbindt partijen
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op de gehele Brabantse Wal met elkaar.

Weerwerk (militair en occupatie) dit project geeft royaal invulling aan de herken

baarheid en beleefbaarheid van de militaire historie uit verschillende tijdvakken in 

het gebied

Zichtbaarheid (Belvedère gedachte) het streven van Belvedère is die van een respect

volle omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen, 

waarbij ‘behoud door ontwikkeling' wordt toegepast en uitgebreid Binnen dit pro

ject worden diverse cultuurhistorische objecten en locaties 'opgeschoond'en gereed 

gemaakt voor passend gebruik en nieuwe ‘verdienmodellen'ter instandhouding van 

het object en ter verrijking van hun omgeving.

Grondgebruik dit project streeft het herstel van het historische grondgebruik op 

cultuurhistorische locaties na de forten en de inundatiegebieden zijn daarvan spre

kende voorbeelden

Bereikbaarheid/toegankelijkheid de toegangspoorten, de bestaande recreatieve 

infrastructuur en routestructuren aangevuid met thematische routes maken de 

projecten toegankelijk en brengen deze onderling met elkaar m verbinding. Waar 

mogeiijk wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid van objecten en gebieden 

voor mensen met een beperking Helaas bieden niet alle locaties daarvoor de 

mogelijkheid

(Planologisch) mogelijk maken van nieuwe initiatieven: de meeste deelprojecten 

dragen bij aan het vormen van een noodzakelijke basis voor het initiëren van nieuwe 

(economische) activiteiten. Met name op het vlak van recreatie en toerisme. De wens 

om nieuwe partners te vinden stimuleert een maximale soepelheid in planologische 

benadering op zowel Provinciaal als gemeentelijk niveau

Beleefbaarheid de meeste deelprojecten zijn gericht op het beleven van cultuur

historische objecten Objecten worden nieuwe functies toebedeeld waardoor hun 

belevingswaarde stijgt

Z-4 Projectresultaat

De Brabantse Wal heeft een rijke militaire historie Verdeeld over verschillende tijdvak

ken Die historie heeft zowel 'in het veld' als in de hoofden’ niet die rol die haar toe

komt Het project De linie wil daarin verandering brengen Dat wil het bereiken door 

het cultuurhistorisch erfgoed uit verschillende tijdperken (waar mogelijk) te herstellen 

en voor het voetlicht te brengen. Door middel van informatie, activiteiten en evene

menten

Hieronder worden de deelprojecten binnen De Linie toegelicht Deze projecten zijn in a

drie subthema's opgedeeld 'Hoog St Droog’ (de hooggelegen Forten en Vestingen),

'laag 8t Nat’ (de laaggelegen inundatiegebieden) en 'Waterpoorten en Routing’ (de toe

gang tot en routing door het gebied) Samen dragen deze thema’s het verhaal van het 

militaire verleden van de Brabantse Wal uit.

Dit onderdeel beschrijft het projectresultaat van De Linie op prestatieniveau Aangegeven 

wordt welke ‘producten’worden opgeleverd. De daarvoor benodigde werkzaamheden 

Zijn opgenomen in de investeringsbegroting, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd

Ter introductie op de concrete projectonderdelen wordt in kort bestek de (militaire) 

historie van het projectgebied De Linie beschreven. Dit ter verduidelijking van de 

historische context van de Linie
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De Unie wan loen

De Unie verbindt de vestingsteden Bergen op Zoom en Steenbergen, waarvan de ge

schreven geschiedenis respectievelijk terugleidt tot 1212 als Bergen op Zoom voor het 

eerst in archieven is vermeld als 'vrije plaats'en tot omstreeks 1260 wanneer Steenbergen 

zijn oorsprong vindt als kolonistendorp. Beide plaatsen liggen op de grens van het oude 

dekzandlandschap van de Brabantse Wal en de zeekleigronden

In de loop van de 80-jarige oorlog (1568-1648) werd Bergen op Zoom een strategisch 

belangrijke stad Vanaf 1577 was de stad een steunpunt voor de Staatse troepen 

en werd in 1584 in opdracht van Willem van Oranje versterkt door de bouw van de 

Waterschans, een vooruitgeschoven fortificatie aan de havenmonding aan de Schelde. 

De stad vormde de poort naar Zeeland, één van de provincies die zich had aangesloten 

bij de opstandelingen tegen de koning van Spanje Bergen op Zoom werd in deze tijd uit

gebreid van verdedigingswerken voorzien. Met succes, want niet éėn keer zijn de Span

jaarden er in geslaagd om de stad in te nemen Aan het beleg van 1622 dankt Bergen 

op Zoom een van Nederlands bekendste vrijheidsliederen Het ‘Merck toch hoe Sterck'

Steenbergen kende ook al in de 14e en 15e eeuw omwallingen De belangrijkste inkom

stenbron was aanvankelijk het winnen van zout uit de in het omringende veengebied 

gestoken turf. Door alle nevenactiviteiten, samenhangend met de zouthandel. ontwik

kelde Steenbergen zich ook tot havenstad. Die functie verloor het door de verzanding 

van deStreine- een zijtak van de Schelde Tijdens de 80-jarige oorlog veranderde Steen

bergen in een vestingstad en na diverse wisselingen van het gezag was het in 1622 

duidelijk dat de aanleg van een 'moderne' derde omwalling nodig was

De meest omvangrijke uitbreiding ontstaat als de Staten Generaal van Zeeland en 

Holland rond 1628 besluiten om een waterlinie ten noordoosten van Bergen op Zoom 

naar Steenbergen aan te leggen. De linie bestond uit de Forten Moermont. Pinssen, 

de Roovere bij Bergen op Zoom en Henricus bij Steenbergen De eerste drie Forten wer

den aangelegd op de hoger gelegen gronden ten noordoosten van Bergen op Zoom 

De vestingwerken van Steenbergen werden in deze periode geheel vernieuwd. De ge

bieden ten oosten van de vesting Steenbergen èn tussen Fort de Roovere en de vesting 

Steenbergen (het Halsters- en Oudlands Laag) konden als inundatiegebied onder water 

worden ingezet om de vijand op afstand te houden

Fort Henricus verrijst aan de monding van de Steenbergse haven, onder meer ter 

verdediging van de sluis om de zoutwatertoevoer voor de inundaties zeker te stellen 

De kleine inundatiesluis bij het fort was bedoeld om de West Graaf Henricuspolder te 

kunnen inunderen De Steenbergse Vliet tussen Fort Henricus en de haven is de oude 

route naar de voormalige vesting, waarin nu de jachthaven is gevestigd. Ook daar ligt 

een sluis die vroeger werd gebruikt om naastgelegen polders te inunderen.

Door de aanleg van de linie (nu bekend als West Brabantse Waterlinie) werden niet 

alleen de noordkant van Bergen op Zoom en de vesting Steenbergen beter beveiligd, 

maar werd tevens de vaarroute tussen Holland en Zeeland veiliggesteld De waterlinie 

is tijdens haar bestaan zes maal onder water gezet; bij elkaar opgeteld stonden de laag

gelegen gebieden 50 jaar onder water en sneuvelden er in gevechten rond de linie meer 

dan 30.000 soldaten In tegenstelling tot de Nieuwe Hollandse waterlinie is hier echt 

strijd gevoerd, tegen Spanjaarden en Fransen met huurlingen uit heel Europa

Vanaf 1698 is de vesting Bergen op Zoom naar een ontwerp van Menno van Coehoorn 

ingrijpend gemoderniseerd. De vesting werd in de periode 1698 tot ± 1740 in verschil

lende fasen getransformeerd van het Oud Nederlands Vestmgstelsel naar het Nieuw 

Nederlands Vestingstelsel. Kenmerkend voor de vesting van Menno van Coehoorn was 

het uiterst ingenieuze systeem van wallen, muren, galerijen, kazematten en mijngangen 

De vesting Bergen op Zoom werd en wordt gezien als het meesterwerk van Menno van 

Coehoorn. De vesting heette onneembaar te zijn en had de bijnaam van 'De Maagd' 

Tijdens het beleg door de Fransen in 1747 (Oostenrijkse Successieoorlog) viel de ves

ting ten prooi aan hevige bombardementen Ruim een kwart van de stad werd volledig 

verwoest Na een beleg van 65 dagen viel de vesting en daarmee ook de waterlinie 

gedeeltelijk in Franse handen. In de loop van de 17e eeuw werd de linie onderdeel van 

de zogenaamde Zuiderwaterlinie, die liep van Grave, via de noord en west grens van 

Brabant naar Sluis in Zeeuws Vlaanderen. In de Franse periode van 1795 tot 1814 lag er 

een Frans garnizoen in Bergen op Zoom en Steenbergen

De vestingwerken van Steenbergen zijn in de periode 1830-1840 voor het grootste 

deel geslecht. De vesting Bergen op Zoom werd omstreeks 1865 bij wet opgeheven. 

De kern van de landsverdediging was meer aan de oostzijde van Holland komen te liggen 

(Hollandse Waterlinie). Kort na het opheffen van de vesting is een start gemaakt met 

de ontmanteling daarvan Dat heeft - met enkele tussenpozen - ruim 20 jaar m be

slag genomen Wel bleef Bergen op Zoom tot 2002 een garnizoensstad Wat nog rest 

van de trotse vesting van Menno van Coehoorn is Het Ravelijn op den Zoom uit 1703 

Het Ravelijn vormde een onderdeel van het Noordervestingfront Het Ravelijn beschikt 

over kazematten en geeft een goed beeld van hoe de vesting van Van Coehoorn er uit 

heeft gezien

In 1824 is het monumentale sluiscomplex Benedensas gebouwd (en in 1884 uitgebreid), 

ter bescherming tegen hoogwater en als schutssluis voor de scheepsvaart om hoogte 

verschillen te kunnen overbruggen. Tijdens de Belgische opstand was het sluizencom- 

plex ook van belang voor de inundaties ten zuiden van Steenbergen en ten westen van 

Oud-Gastel. Om deze reden werden er een viertal batterijen rond de sluis aangelegd en 

gingen zij deel uitmaken van de Zuiderwaterlinie In het landschap rond Benedensas 

staan nog diverse bunkers, die daar in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers als 

onderdeel van de Atlantikwall zijn gebouwd
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1. Themarouting

Met de ontwikkeling van verschillende locaties binnen het projectgebied van de Linie, 

worden enkele parels in het gebied enorm opgepoetst om ze allure te geven. De the

matische route verbindt als een snoer de parels binnen de Linie. Zo komen deze parels 

beter tot hun recht Hiermee wordt het advies van het Kwaliteitsteam van professor 

Sijmons inzake de verbinding tussen de onderdelen opgevolgd De thematische routing 

voert van de Waterpoorten Benedensas naar Waterpoort Waterschans en sluit daar aan 

op de recreatieve route langs de Zoom. De thematische routing is opgenomen in het 

opgenomen kaartbeeld

Het doel van dit onderdeel is de afzonderlijke projectlocatles op thematisch vlak met 

elkaar te verbinden en bezoekers en bewoners het gehele gebied meerdimensionaal te 

laten beleven. Daarmee wordt de ontsluiting en toegankelijkheid van het gebied en de 

belevingswaarde daarvan vergroot. Om die meerdimensionaliteit te bereiken is er aan

dacht voor de verschillende subthema's die in het gebied spelen (Verdronken dorpen. 

Unie van de Eendracht. West Brabantse Waterlinie, Zuiderwateriinie en de Eerste en 

Tweede Wereldoorlog). De routes sluiten ook aan op de andere Brabantse Wal thema's, 

zoals de rol van turfwinning in de ìnundatiegebieden De routes maken gebruik van de 

gerealiseerde (regionale) routenetwerken

□e routes worden thematisch ingestoken op de Linie van de Eendracht, West Brabantse 

Waterlinie, Tweede Wereldoorlog en verdronken dorpen De wandelroute volgt de voor

malige turfvaart de Ligne als historische streng door het gebied. Alle routes worden 

bewegwijzerd, in folderversie uitgegeven en ook digitaal ontsloten Onderweg komen



fietsers en wandelaars rust*, uitkijk- en informatiepunten tegen, waarop thematisch 

relevante informatie over het gebied wordt geboden. Elke folder, rustpunt, informa

tiepaneel en bewegwijzering wordt voorzien van het 'Linie' logo en zo veel mogelijk 

in dezelfde materiaalsoort en kleurstelling uitgevoerd Dit met het oog op maximale 

herkenbaarheid in het veld

Zoals gezegd beschouwt de Brabantse Wal de inspanningen om de militaire historie te 

laten herleven ais een onderdeel van het grotere geheel van de Zuiderwaterlinie. In de 

materialen en presentatie wordt dan ook de koppeling met dat project gelegd.

Het resultaat van dit project is samenhang tussen de parels, waarbij onderling naar 

elkaar wordt verwezen met informatie op locatie waardoor optimale beleving mogelijk 

wordt Deze routing biedt ondernemers de mogelijkheid om aanvullende producten 

(activiteiten, arrangementen) aan te bieden.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd

Betrokken partijen:

Gemeente Steenbergen, Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Roosendaal, WV Bra

bantse Wal. Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie, Stichting Menno van 

Coehoorn, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap.

- Ontwerp, productie en gebruik van logo De Linie. Het oplichten van een van de 

blaadjes van hst klavertje vier uit het streefbeeld voor de Brabantse Wal.

’ Het ontwerp en de realisatie van 4 thematische fiets- en 

1 thematische wandelroute (op papier).

- De realisatie van (ongeveer) 13 rustpunten met zit- en uitkijkmogelijkheid (bank) 

en informatievoorziening (bord) langs de verschillende routes, inclusief (ongeveer)

25 informatiepanelen langs de verschillende fiets en wandelroutes (in totaal).

- Het digitaal ontsluiten van de routes en de informatie, ook door middel van QR codes,

- Het aanschaffen van GPĨ apparaten voor digitaal gebruik routes

Dit project draagt bij aan de volgende onűerdelen van het streefbeeld

De deelprojecten binnen de Linie sluiten aan op de volgende onderdelen van het 

Streefbeeld:

- Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal

Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten 

van het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Wa 

terschans, de Forten Pinssen, De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) 

als onderdelen van het grotere geheel de 'Zuiderwaterlinie'van Grave tot Hulst 

De verlenging van de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op 

specifieke plekken te promoten

Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes 

De ontwikkeling van vesting Steenbergen met de voormalige turfhaven als de 

centrale spil voor diverse recreatieve routestructuren in het gebied

- De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom
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Fort Henrlcui

De geschiedenis van de waterlinies ais verdedigingswerk in West-Brabant begon in 

1583 nadat Steenbergen m Spaanse handen viel. Om een aanval op Tholen en Zeeland 

te verhinderen werd een aantal polders ten westen van de lijn Steenbergen-Halsteren- 

Bergen op Zoom onder water gezet en wierp men op een aantal plaatsen verdedigings

werken op. Rijksmonument Fort Henricus is in 1627 aangelegd als onderdeel van de 

West Brabantse Waterlinie ter verdediging van de haven van Steenbergen en de sluis 

die geïnundeerde gebieden voorzag van (zout) water. Het fort is gebouwd op de plek 

waar in 1594 al een fort had gestaan Het heeft als verdedigingswerk dienst gedaan 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het fort heeft vijf bastions en een natte gracht In 1809 

is het fort voor de laatste keer in paraatheid gebracht, in verband met de mogelijke 

Britse invasie in Zeeland. In 1812 is het fort opgeheven als verdedigingswerk.

In 2011 is LEADER subsidie voor het herstel en recreatief gebruik voor Fort Henricus 

ontvangen In de voorbereidingsfase is gebleken dat de huidige contouren van het 

fort historisch niet verantwoord zijn. Het streven binnen De Linie is om de historische 

situatie te herstellen, en daarmee de beoogde (landschappelijke) allure in het gebied 

te realiseren. Dat is gebeurd bij Fort de Roovere cn omgeving, dat is ook bij Fort Hen

ricus de bedoeling. De huidige buitenrand om het fort is wel historisch verantwoord. 

De verhouding tussen fort en gracht binnen die rand is dat niet. Daarom wordt het fort 

verkleind (en een beetje gedraaid) en wordt de gracht vergroot Op zo’n manier dat de 

originele contouren worden hersteld. Dit alles kan niet worden gerealiseerd met de 

LEADER bijdrage Daarom worden de meerkosten in dit programma meegenomen

Al deze ingrepen maken het fort tot een locatie die een rol vervult in haar omgeving. 

Het herstellen naar de oorspronkelijke contouren draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit 

van het gebied, de beleefbaarheid, de zichtbaarheid (letterlijk) en de toegankelijkheid 

van het fort. Dit maakt het recreatief medegebruik van het fort door derden mogelijk 

De beoogde uitkijktoren wordt in lijn met het ontwerp van de innovatieve theater-uit- 

kijk-toren van Fort de Roovere gerealiseerd Ook vinden zeldzame vogels als Roerdomp. 

Dodaar en Karekiet een nieuwe woning op en rond het fort. Voor de realisatie van de 

toren en het onderhoud en beheer van het fort wordt aansluiting gezocht bij de struc

turen rond het project Fort de Roovere

Het herstel en de verbeterde toegankelijkheid van het Fort hebben de aanliggende 

ondernemer gestimuleerd om plannen te ontwikkelen met als doel de bestaande 

naastgelegen loodsen om te toveren in een multimediaal ontvangstcentrum waarin de 

geschiedenis van de West Brabantse Waterlinie in beeld en geluid kan worden her

beleefd Daarbij wil deze níeuwe partner de terre van het fort gebruiken voor het orga

niseren van nieuwe activiteiten, op het vlak van cultuur, sport en natuur. Het gebruik 

van het fort door derden kan een bijdrage leveren aan de kosten voor het beheer en 

onderhoud van het fort



De volgende activiteiten worden uitgevoerd

Herstel van de van de aarden wallen van het Fort. naar de historisch verantwoorde contouren 

Vonuit dit mvestenngsvoorstel wordt het deel dat met met LEADER kan worden gereali

seerd afgerond. De bestaande wallen worden waar nodig afgegraven en op de historisch 

juiste locatie weer 'neergelegd'.

Zichtbaar maken van het fort in het landschap. door verwijdering van de met- 

histonsche bomenrijen.

Het herstel van de gracht rondom het Fort De gracht wordt op verschillende plaatsen 

uitgegraven en verbreed naar de oorspronkelijke contouren,

Het verbeteren van de toegankelijkheid van het Fort door verbetering van de bestaande 

toegang, het aanbrengen van een extra brug en van een aanlegsteiger om toegang 

over water (ook voor rondvaartboten) mogelijk te maken (LEADER),

Het ontwerpen en plaatsen van een toren die overzicht biedt over het Fort en haar 

omgeving Het ontwerp sluit aan bij de theater-uitkijk-toren'van Fort de Roovere,

Het aanbrengen van een historisch panoramabeeld m de toren op het Fort 

Het aanbieden van informatie over het Fort bij de entree (LEADER).

Het Fort maakt onderdeel uit van de themaroute die de verschillende deelproject-locaties 

met elkaar verbindt

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld

Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal 

* Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, 

de Forten Pìnssen, De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de 'Zuiderwaterlinie' van Crave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten

Betrokken partijen

Gemeente Steenbergen, Vereniging Natuurmonumenten, Waterschap Brabantse 

Delta. Stichting Menno van Coehoorn, Vrienden van de West Brabantse Waterlinie. 

VW Brabantse Wal
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Het Zuidelijk deel van de West Brabantse Waterlinie bestaat uit Fort de Roovere, Fort 

Pinssen, de tussengelegen Liniewal en de directe omgeving Fort de Roovere is een 

belangrijk onderdeel van de West Brabantse Waterlinie. In 2010 zijn de wallen en de 

binnen- en buitengracht van Fort de Roovere voor een groot deel hersteld. Inclusief de 

plaatsing van de inmiddels prijswinnende loopgraafbrug. Het doel van het (vervolg) 

project is het vervolmaken van Fort de Roovere met het ontsluiten van kennis over dit 

type verdedigingswerken en het maximaal beleefbaar maken van het Fort en haar om

geving

Met behulp van een LEADER subsidie wordt op het fort een theater-uitkijk-toren 

gebouwd. Deze toren biedt naast uitzicht over de Linie ook zitgelegenheid en zachte 

(niet permanente) horeca voor voorstellingen op het fort. In het kader van Landschap 

van Allure is het aanvullende plan ontwikkeld om in de toren een informatiecentrum te 

bouwen waar kennis genomen kan worden van de historie van het gebied, de karakte

ristieken van de relicten en van de natuur Dat vergroot de beleving van de Waterlinie. 

Deze ruimtes kunnen functioneren als (gedeeltelijke) financiering van het beheer en de 

exploitatie van de toren door middel van verhuur. Overigens is de toren ontworpen 

door dezelfde architecten die de inmiddels prijswinnende loopgraafbrug (onder andere 

de Nederlandse Bouwprijs 2013 voor civiele kunstwerken) hebben ontworpen Een bij

zondere architectonische uitstraling is daarmee gegarandeerd Het materiaalgebruik is 

identiek aan die van de loopgraafbrug.

Zuidelijk deei van de We»r Brabantse Waterlinie (Fort de Roovere;

In aanvulling op de te realiseren toren wordt de beleefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 

van het Fort vergroot door een aantal ingrepen. Gevonden archeologische sporen bij de 

~ entree en de tunnel tussen een voor- en een hoofdwal worden herkenbaar gemaakt

Kanonnen worden geplaatst om de militaire functie te onderstrepen. Twee ecologisch 

verantwoorde bruggen worden over respectievelijk de buitengracht en over een 

gedempte gracht aangelegd Verder wordt een stuk buitengracht ontgraven Een 

nieuwe trap aan de oostkant vergroot de toegankelijkheid Om rekening te houden met
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de aanwezige natuurwaarden (EHS) wordt een paddentrap en passende beplanting 

aangelegd. Oe afronding van dit project maakt culturele opvoeringen bij de toren en 

incidenteel sportieve activiteiten op de terre (zoals jaarlijks een concours hippique voor 

de regio) mogelijk.

Om de realisatie van dit project in praktische Zin vorm te geven, wordt gebruik gemaakt 

van de inzet van mensen die ingeschreven staan bij de Intergemeentelijk Sociale Dienst 

Voor deze mensen wordt een opleiding gestart waar zij kennis en vaardigheden opdoen 

die behulpzaam zijn bij de projecten op Fort de Roovere. Die opgedane kennis en vaar

digheden worden ingezet bij de genoemde werkzaamheden en het onderhoud en be

heer op Fort de Roovere Daarmee wordt dit innovatieve verdienmodel ook gebruikt om 

nieuwe partners te betrekken

De volgende activiteiten worden uitgevoerd

De bouw van een exclusieve, multifunctionele theater-uitkijk-toren 

ten behoeve van uitstraling, evenementen en uitzicht (LEADER).

Het realiseren van twee wind- en waterdichte ruimtes in de toren.

Het verbeteren van de toegankelijkheid van het Fort door de realisatie 

van twee ecologisch verantwoordde bruggen over de grachten en een trap.

Uitgraven van een gedempte gracht en een deel van de buitengracht.

Ecologische ingrepen ter behoud van bestaande dier- en plantensoorten 

de aanleg van een paddentrap en passende beplanting rond het Fort.

Het zichtbaar maken van archeologische sporen bij de entree en een tunnel

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld

Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans. 

de Forten Pinssen. De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de 'Zuiderwaterlinie' van Crave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten

De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom.

Betrokken partijen

Gemeente Bergen op Zoom. Stichting Menno van Coehoorn. Waterschap Brabantse 

Delta. Brabants Landschap. Stichting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie. Stich

ting Bezichtiging Monumenten, VW Brabantse Wal.
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Het Ravelĩjr

Het Ravelijn is een buitenwerk van een vesting dat in vroeger tijden zorgde voor de 

verdediging van een deel van Bergen op Zoom. Het Ravelijn is een van de oudste monu

menten in deze historische stad. Dat het Ravelijn bijzonder is. blijkt uit het feit dat het 

nog het enige bestaande vestingonderdeel is dat conform het ontwerp van vestingbouwer 

Menno van Coehoorn in 1702 is gerealiseerd Het Ravelijn behoort qua thematiek niet 

alleen tot het project De Linie, maar qua ligging en thematiek ook tot het project 

De Zoom. De huidige conditie van het Ravelijn baart zorgen omdat de natuur het 

Ravelijn langzaam afbreekt Boom- en plantgroei beschadigt en ontwricht haar muren 

Het project Ravelijn heeft als doel om het bouwwerk en zijn aanwezige natuurwaarden 

in ere te herstellen en waar nodig te verbeteren Op die manier draagt het Ravelijn 

bij aan een kwalitatieve impuls in haar omgeving Daarnaast krijgt het Ravelijn een 

openbare functie waarbij kennis en beleving met betrekking tot De Linie een rol spelen 

De terre van het Ravelijn wordt toegevoegd aan het zogenaamde 'Pleinenplan’van de 

gemeente Bergen op Zoom. In dat plan worden bijzondere pleinen van het centrum 

naar de rand van de stad met elkaar verbonden en krijgen daarmee een belangrijke 

schakelfunctie tussen het centrum en de buitengebieden rond de stad.

In dit project worden de muren en aarden wallen van het Ravelijn geheel hersteld. 

Het daarbij vrijkomende historisch groen wordt gedeeltelijk binnen het Ravelijn her

plant en aangevuld. Voor vleermuizen wordt vernieuwde huisvesting (broed- en ver- 

blijfkamers) gerealiseerd De toegankelijkheid en beleefbaarheid van het Ravelijn wordt 

vergroot door middel van een nieuwe brug en voorzieningen voor een openlucht theater 

en kleinschalig museum (in de kazematten). Dit resultaat bevordert activiteiten van 

derden in het Ravelijn zoals theatervoorstellingen, buitenactiviteiten van het Gilde, 

rondwandelingen in en op het Ravelijn In het kader van het Pleinenplan van de ge

meente Bergen op Zoom wordt het Ravelijn gebruikt voorjaarlijks terugkerende klein

schalige markten, meetings en lezingen

De volgende activiteiten worden uitgevoerd

- De stenen muren en aarden wallen van het Ravelijn worden ontdaan 

van ingegroeide bomen en struiken en worden geheel hersteld.

- De ingegroeide (historischej bomen en struiken worden na verwijdering 

gedeeltelijk herplaatst binnen het Ravelijn en aangevuld.

- Realisatie van vernieuwde broed- en verbhjfkamers voor vleermuizen.

- De realisatie van een nieuwe natuurlijk ingepaste toegangsbrug.

- Aanbrengen van voorzieningen voor een kleinschalig openluchttheater en 

een kleinschalig museum in een van de kazematten, waarbij de functie van 

een vesting binnen de linie nader wordt belicht en het Ravelijn m het bijzonder



Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans. 

de Forten Pinssen. De Roovere, Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de 'Zuiderwaterlinie' van Grave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten

De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom 

Betrokken partijen:

Gemeente Bergen op Zoom. Stichting Menno van Coehoorn, Waterschap Brabantse 

Delta, Gilde Sint Sebastiaan, Stichting Bezichtiging Monumenten. WV Brabantse Wal

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld
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Inundatiegebieden

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld

Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal 

Versterking van de gradiënten

- Ontwikkeling van natte open gebieden grenzend bovenaan de steilrand

- Het openhouden van groene buffers en mundatiegebieden tussen de agglomeraties 

van Bergen op Zoom. Halsteren, Lepelstraat. Steenbergen en Benedensas

Het bestrijden van de verdroging in de zandgebieden

- De realisatie van natte natuurgebieden aan weerszijden van de zandrug

Het gebied tussen de Vesting Steenbergen en Fort De Roovere, met uitlopers naar het 

oosten, is een voormalig inundatiegebied Dit turfwingebied kon ter verdediging van de 

vestingen Steenbergen en Bergen op Zoom onder water worden gezet. De inundatie- 

gebieden omvatten het Oudland. het Oudlands- en Halsters Laag en de Cruijslandse 

Kreken. Met het oog op het tegengaan van verdroging, het bergen van water, het ver

sterken van landschappelijke structuren en van specifieke ecologische aspecten wordt 

een aantal groene plussen in dit gebied gerealiseerd Dat leidt tot een versterking 

van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, met een uitstraling naar de gehele Linie 

Ook zorgen deze plussen voor versterkte (ecologische) draagkracht van het gebied, 

waardoor recreatieve beleefbaarheid wordt vergroot.

Betrokken partijen

Gemeente Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta. Brabants Landschap, 

Staatsbosbeheer

Met het oog op de versterking van de natuurlijke basis worden Natte Natuurparel 

Oudland. Oudlands Laag en Halsters Laag ingericht. Deze natuurgebieden liggen op 

de overgang van de hogere zandgronden naar de zeekleipolders. op de grens van de 

gemeenten Roosendaal. Bergen op Zoom en Steenbergen In dit gebied bevindt zich 

het laagste punt van Brabant. -1.5 meter onder NAP De inrichting past thematisch 

uitstekend binnen project De Linie, maar wordt mogelijk gemaakt uit bestaande 

programma's. Het gebied wordt al doorkruist door verschillende LAW wandelroutes. 

Ook is een kleinschalig recreatiebednjf aanwezig.

In de Cruijslandse Kreken wordt de ecologische verbindingsfunctie binnen het gebied, 

maar ook naar aanliggend gebied (Wouw), versterkt Na de Sint-Elisabethsvioed van 

1421 is dit gebied in brakwatcrgetijdengebied veranderd Bij de inpoldering zijn de 

kreken afgedamd en ingedijkt. Nu wordt het krekensysteem in Kruisland gezien als 

het mooiste voorbeeld van ingedijkte, vroegere brakwatergetijdekreken in Nederland. 

Ook de natuurontwikkeling in de Cruijslandse Kreken wordt mogelijk gemaakt vanuit 

bestaande programma's. Daarvoor wordt dus geen bijdrage in het kader van Land

schappen van Allure gevraagd

In het kader van provinciale gebiedsontwikkeling Waterpoort wordt in de loop van 

dit jaar een verdere uitwerking voor het Cruijslandse krekengebied opgesteld Daarin 

worden initiatieven van bestaande en nieuwe recreatieve partijen samengebracht en 

afgestemd voor optimale beleving van het gebied. De mundatiegebieden maken onder

deel uit van de themaroutes die binnen dit project worden gemaakt.
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Rijksmonument De Benedensas Is een historisch sluiscomplex op de overgang tus

sen de Steenbergsche Vliet en het Volkerak-Zoommeer Het is gelegen naast de na

tuurgebieden Dintelse Gorzen en Slikken van de Heen Het is aangelegd in 1824 (en 

deels in 1884) ter bescherming tegen hoogwater uit het Volkerak en als schutsluis voor 

de scheepvaart om hoogte-verschillen tussen eb en vloed te kunnen overbruggen. In 

oorlogstijd was de sluis ook van belang voor de regulering van het waterniveau in de 

Vliet ten bate van de inundaties rond Steenbergen en gedeeltelijk richting Oud-Gastel. 

Om deze reden gingen deze verdedigingswerken deel uitmaken van de Zuiderwaterlinie. 

Aanvullend werden de sluizen vanaf 1831 beschermd door een viertal aarden batte

rijen die van geschut voorzien werden Thans Zijn er nabij het sluiscomplex twee jacht

havens gevestigd en vanaf 2015 krijgt de sluis weer een functie in het kader van de 

waterbergingfunctie van het Volkerak-Zoommeer conform het landelijke plan 'Ruimte 

voor de Rivier' Pal naast dit sluiscomplex ligt een monumentaal voormalig schippers- 

cafė. Het schippercafė (Bierhuys) werd vroeger gebruikt door schippers die voor de sluis 

moesten wachten. Op locatie bevindt zich tevens een oude bunker/geschutsopstelling 

uit de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de ‘Atlantikwalľ De Benedensas is een 

van de toegangspoorten — zeker historisch gezien - tot 'De Linie' De locatie vormde het 

decor voor de televisieserie over Merijntje Gijzen.

Binnen dit project wordt het schipperscafé in ere hersteld. Dit in combinatie met een 

vakantiewoning, theetuin en vlindertuin. De bestaande monumentale bebouwing 

wordt hiertoe zo veel mogelijk naar de historische situatie hersteld. Er wordt geen nieuwe 

bebouwing gerealiseerd. Deze activiteiten vormen de basis voor het realiseren van een 

volwaardige recreatieve poort op deze unieke locatie. Om de recreatieve poort haar 

functie volledig te laten vervullen wordt in de bunker een informatie en educatief 

centrum gecreeerd. waarin cultuurhistorie, ecologie en wateropgave centraal staan. 

Op of rond de bunker wordt een uitzichtspunt met panoramakijker gecreëerd Via in

novatieve GPS faciliteiten wordt gebiedsinformatie spelenderwijs aan bijvoorbeeld 

schoolklassen doorgegeven Dit initiatief biedt zowel behoud voor de monumentale 

panden als voor de bunker door middel van een ander (her)gebruik.

Op dit moment is de locatie slechts over land te bereiken De voetgangers- en fietsbrug 

is recent vervangen De bereikbaarheid per auto en boot is beperkt. Daarom moet de 

parkecrcapaciteit worden vergroot. Een gecombineerde wacht- en afmeersteiger moet 

de toegang tot de locatie vanaf het water en de wachtmogelijkheden bij gesloten sluis 

of voetgangersbrug verbeteren Ook wordt de toegang van het omliggende natuurge

bied de Dintelse Gorzen vergemakkelijkt door de beschikbaarstelling van off-road rol

stoelen Deze maatregelen vergroten de ontsluiting over water en land Die ontsluiting 

is van cruciaal belang voor het welslagen van de recreatieve poort

Het is een gegeven dat de aanwezigheid van horeca bij recreanten een belangrijke 

factor is om voor al dan niet voor een specifieke recreatie locatie te kiezen. De aan

Waterpoort Sene4enui



wezigheid van horeca verlengt veelal de verblijfsduur op locatie. Het realiseren van 

verblijfsrecreatie heeft een positief effect op de verblijfsduur en bestedingen. Beide 

aspecten stimuleren lokale middenstand en horeca, wat als een verdienmogelijkheid 

kan worden beschouwd Daarbij betekent de aanwezigheid van personeel op locatie 

ook dat er vrijwel continue toezicht op locatie is Tevens bevordert aanwezigheid de 

onderhoudsconditie van de locatie. Verlaten locaties hebben de neiging te worden ver

waarloosd. met sociaal ongewenst gedrag tot gevolg De maatregelen hebben daar

om een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en het behoud van 

cultuurhistorisch waardevolle locatie (rijksmonument; behoud door herbestemming). 

Dit is tevens een verdienmodel

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld 

Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal,

Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, 

de Forten Pinssen. De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de ‘Zuiderwaterlinie’ van Crave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten

Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes.

Dit project sluit goed aan bij de doelstellingen die binnen Provinciale gebiedsontwlkkeling 

Waterpoort genoemd Zijn. Het Benedensas is de entree van het ‘buitenwater’ naar 

het ‘binnenwater- en daarnaast is het de plek waar landrecreanten het water op gaan 

en andersom. Met een financiële bijdrage vanuit de gebiedsontwlkkeling Waterpoort 

wordt op locatie een fietsenstalling en openbaar toilet gerealiseerd.

Voor de financiering van een deel van de aankoop van de panden worden 'Vrienden 

van het Benedensas’ gezocht Deze vrienden lenen geld uit aan Benedensas V.o f. met 

ais tegenprestatie een rente of een gebruikstegoed op locatie (met een hoger rende

ment dan de geboden rente). Het doel van de 'Vrienden’is naast aantrekken van krediet 

ook het opbouwen van een community rond het Benedensas Een groep mensen die 

zich betrokken voelt bij deze locatie en die als ambassadeur (nieuwe partners) ook 

anderen (vrienden, kennissen, collegae, familie, etc.) kennis kunnen laten maken met alle 

mogelijkheden die het gebied en de omgeving te bieden hebben Dit zorgt voor een 

innovatief nieuw verdienmodel en duurzame binding aan project, waardoor nieuwe 

investeringen in het gebied kunnen plaatsvinden en nieuwe ambassadeurs worden 

‘opgeleid’ Voor het benodigde krediet dat niet via de ‘Vrienden van Benedensas' kan 

worden verworven wordt een reguliere lening aangegaan

De volgende activiteiten worden uitgevoerd

Herstel van monumentale panden om voormalige Bierhuys in ere te 

herstellen en in de overige delen van de panden vakantiewoningen te realiseren.

Gebruiksklaar maken en inricht en van een bunker (Tweede Wereldoorlog) met 

thematische- en gebiedsinformatie. creëren mtzichtspunt op of rond de bunker 

met een panoramakjker.

Het ontwerpen en realiseren van een wachtsteiger annex afmeersteiger 

om de ontsluiting van de poort over water te verbeteren.

Het ontwerpen van educatieve GPS routes en de aanschaf van benodigde GPS apparatuur.

Het aan schaffen van off-road rolstoelen en verbreden van de loopbrug m het natuurgebied de 

Omtelse Gorzen om de toeqankel'ikheid van het gebied voor minder validen mogelijk te maken.

Betrokken partijen:

Benedensas V.o.f., Stichting Menno van Coehoorn, Waterschap Brabantse Delta, 

Vereniging Natuurmonumenten, Vrienden van Benedensas. AM de Jong Museum, 

WV Brabantse Wal

[ WRfľRPUflRT HKNEI1EN5H5; Nil EN LftTER ]
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Waterpoort Steenbergen

Recreatieve Waterpoort Steenbergen wordt het bruisende transferium tussen de wal 

en het water, tussen stad en land. tussen gesloten en open landschap aan de noordzijde 

van de Brabantse Wal. De recreatieve poort Steenbergen maakt deel uit van het haven

gebied van Steenbergen. Een havengebied dat eerder is gebruikt voor andere economische 

activiteiten: turf. zout, meekrap en suiker zijn er verhandeld of verwerkt Het gehele 

havengebied was tot de járen '70 in gebruik als suikerfabriek. Met de aanleg van de A4 

ligt de recreatieve poort op een paar honderd meter van de afslag Steenbergen 

Door middel van te realiseren bebording en bewegwijzering, worden automobilisten 

van de Rijksweg snel naar de recreatieve poort geleid. Het eerste aquaduct van Brabant 

garandeert dat ook de ontsluiting over water gewaarborgd blijft. Recent is de bebording 

langs de vaarweg tot het Volkerak-Zoommeer vernieuwd, waardoor de ‘vindbaarheid’ 

van Steenbergen is toegenomen.

Het doel van deze poort is om als transferium te fungeren van waaruit gasten, maar 

ook inwoners, het gebied Brabantse Wal (verder) kunnen verkennen. De recreatieve 

poort in Steenbergen moet watersporters verleiden om hun boot aan te meren en met 

alternatief vervoer de Brabantse Wal te verkennen Datzelfde geldt ook omgekeerd. 

Bezoekers kunnen hun auto of fiets parkeren en met een (huur)schip de natte zijde van 

de Brabantse Wal leren kennen Deze poort dient derhalve als tweezijdige recreatieve 

motor voor de Brabantse Wal. Deze recreatieve poort ligt aan de rand van het centrum 

van de oude vestingstad Steenbergen. Dat betekent dat gasten niet alleen gebruik 

kunnen maken van de voorzieningen van de recreatieve poort, maar ook van die in het 

stadscentrum (gezondheidszorg, winkels, horeca, cultuurhistorie). Daarom wordt de 

verbinding met het centrum versterkt in de inrichting van het gebied

In het kader van de recreatieve poort wordt een deel van het havengebied van Steen

bergen (havenkom) ingericht als recreatieve poort. Dit betekent dat deze wordt geopti

maliseerd voor het ontvangen, vasthouden en geleiden van gasten en inwoners. 

Er wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit (openbare ruimte), in de informatie

voorziening en in de transfenumfunctie. Deze kwaliteitsimpuls en voorzieningen vor

men de basis waarop (nieuwe) ondernemers kunnen bijdragen aan een goede toegang 

tot en verkenning van de Brabantse Wal. Dit ter aanvulling op de bestaande water

sportbedrijven en horecaondernemers in het gebied.



Het mnchten van een ontvangstruimte met informatiepanelen over de historie 

op de poortlocatie en een digitale informatiezuil.

Herontwerp en verbeteren ontsluiting parkeervoorziening bij de recreatieve poort,

Realisatie van een wandelpad ter verbinding van de recreatieve poort met haar omgeving,

Het ontwerp en de realisatie voor een speelvoorzienmg op de recreatieve poort.

Het verbeteren van de informatievoorziening door middel van openbaar wf. 

bewegwijzering en informatiepanelen.

Het realiseren van een openbaar toilet en openbaar watertappunt,

Ter verbetering van de ontsluiting over water wordt een kanosteiger en een 

afvalwatervoorzienmg gerealiseerd Ook wordt de toegang tot de poort gebaggerd

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld:

* Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal;

« Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes.

- De ontwikkeling van vesting Steenbergen met de voormalige turfhaven als de 

centrale spil voor diverse recreatieve routestructuren in het gebied.

Betrokken partijen:

Gemeente Steenbergen. Watersportvereniging StadHaven, Waterschap Brabantse Delta. 

Exploitant jachthaven. Lokale burgers en ondernemers.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd

[ WIITERPOORI STEENHERHEN; NU EN I.I1TER]
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Waterpoort Waterschans

Rijksmonument Waterschans wordt de nieuwe recreatieve entree van Bergen op Zoom 

over water De Waterschans is een oude fortificatie aan de oude havenmonding van 

Bergen op Zoom (Binnenschelde) en het enige nog overgebleven vestingwerk uit de 16e 

eeuw. Híj is aangelegd in 1584 op initiatief van Willem van Oranje en is een belangrijk 

onderdeel van de vestingwerken in West-Brabant. Via het aanliggende havenkanaal 

werd de vesting Bergen op Zoom bereikt Na het uitplaatsen van bedrijvigheid en het 

verbeteren van haar fysieke conditie is de Waterschans klaar voor een nieuwe bestem

ming als Waterpoort van Bergen op Zoom.

De Waterschans is de vooruitgeschoven post van de vesting Bergen op Zoom en vormt 

nu het eind- of startpunt van zowel project de Unie als de Zoom Het reconstrueren van 

de Waterschans en het weer ontsluiten van het naastgelegen havenkanaal voor de toe

gang tot de stad vergroot de beleefbaarheid van de vesting Bergen op Zoom. In het bij

zonder vanaf het water, maar ook met de fiets via het fietspad langs het kanaal naar het 

centrum wat in het kader van project De Zoom wordt aangelegd. Binnen de reconstruc

tie van de Waterschans worden de landschappelijke contour 'Kop van het Hoofd'en de 

bouwkundige relicten hersteld Het 'Kop van het Hoofd' was het richtpunt voor vriend 

en vijand om de haven te bereiken van de roemrijke stad Bergen op Zoom. Door het 

'Kop van het Hoofd' en achterliggende schansmuur, inclusief de vloeddeuren, te her

stellen in zijn landschappelijk context wordt het betreden van het havenkanaal een 

bijzondere ervaring De Waterschans wordt daarmee terug in het landschap gebracht, 

krijgt haar oude uitstraling terug en wordt ook beleefbaar gemaakt Aansluitend worden 

de nog aanwezige kade- en vestingmuren aan de oude buitenhaven opgeknapt binnen 

een leerling werkproject.

Het herstel van het aangrenzende havenkanaal is van groot belang voor de recreatieve 

toegang tot en beleving van Bergen op Zoom en de verbetering van haar stad-land ver

binding De oorspronkelijke verbinding tussen de Zoom en het Zoommeer wordt weer 

teruggebracht, op de plaats waar in het verleden de Zoom in de Oosterschelde uitmondde. 

Door het uitdiepen en verbreden van het oude havenkanaal kan deze prachtige locatie 

- op minder dan 700 meter van de binnenstad - benut worden als toegang tot de 

stad en als ligplaats voor passerende plezierjachten Hiermee wordt deze locatie een 

volwaardige nautische trekpleister waarin plaats is voor een jachthaven, locatie voor 

de zeeverkenners, een zeilschool en andere watersportactiviteiten De aanpak van het 

havenkanaal betekent tevens de ontrommeling van het landschap. Nu is het havenka

naal verworden tot een kleine sloot in een rommelige omgeving De opwaardering tot 

volwaardige waterloop geeft een impuls aan de landschappelijke kwaliteit ter plaatse 

Daarbij biedt het haven kanaal een nieuwe manier om de oude contouren van Bergen op 

Zoom en haar Waterschans te beleven.



Recreatieve Waterpoort de Waterschans, met haar waterverbinding tussen het Zoom

meer en de stad Bergen op Zoom, vormt binnen de Brabantse Waf de verbindende scha

kel tussen de projecten De Linie en Oe Zoom. Naast de fysieke aanwezigheid van de 

Schans in het gebied biedt haar reconstructie ook een uitvalbasis voor watersportacti- 

viteiten op het naastgelegen Nlarkiezaatsmeer Langs het aangrenzende havenkanaai 

wordt de vestiging van watersportgerelateerde en outdoor bedrijven gestimuleerd

De volgende activiteiten worden uitgevoerd

- Reconstructie prof iel buitendijk van de Waterschans met borstwering en voetpad 

en het herstellen van het voormalige profiel van de buitendijk.

- Reconstructie profiel binnengracht van de Waterschans. 

met het terugbrengen van water in de binnengracht,

- Het opknappen van de nog aanwezige kade- en vestingmuren 

aan de Oude Buitenhaven en bij de Smitsvest.

- Herstel kade/vestingmuur bij 'Kop van het Hoofd'.

Het herstellen van liet havenkanaal voor nautische toegang tot

Bergen op Zoom en het voorbereiden voor recreatief gebruik van het kanaal.

* Het herstellen van de verbinding tussen het havenkanaal en het Zoommeer

Dit project draagt bij aan de volgende onderdelen van het streefbeeld

' Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal.

* Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten van 

het cultuurhistorische landschap van de West Brabantse Waterlinie (De Waterschans, 

de Forten Pinssen. De Roovere en Henricus en de sluis bij Benedensas) als onderdelen 

van het grotere geheel de 'Zuiderwaterlinie'van Crave tot Hulst. De verlenging van 

de A4 biedt de regio zeer goede kansen om op de Waterlinie op specifieke plekken te 

promoten;

" Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes.

’ De ontwikkeling van de vesting Bergen op Zoom

Betrokken partijen

Gemeente Bergen op Zoom, Werkgroep 'De Waterschans'van de samenwerkende

erfgoedorganisaties. onderwijsinstelling SPB. watersportvereniging De Schelde.

zeeverkenners Karei Ooorman [ wihcrpouri ar wiitersoihns; nu en liiĩer j
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2.S Het probleem getackeld

In hoofdstuk 1.3 is een probleemstelling c.q. uitdaging voor project De Unie geformu- 

leerd, inclusief enkele concrete aandachtspunten. In dit hoofdstuk is de concrete 

ínhoud van de verschillende projectonderdelen weergegeven Aan de hand van die 

informatie is in dit onderdeel kort bezien welke concrete antwoorden deze deelprojecten 

op het gestelde probleem/uitdaging en aandachtspunten geven

'ì

Hoe kan de Unie bijdragen aan de duurzame ontwikkeling 

van de Brabantse Wal op het gebied van bekendheid, zichtbaarheid en beleefboarheid. als 

(meerdaags) verbhjfsgebied en als natuurlijke long tussen grootstedelijke gebieden

Antwoord: door een meervoudige impuls aan het gebied wordt de militaire geschiedenis 

als drager van het gebied geprofileerd. Dat heeft positieve gevolgen voor de natuur, het 

behoud en gebruik van cultuurhistorisch erfgoed en de beleefbaarheid van het gebied. 

Zowel bewoner als gast kan gemakkelijker meer genieten van de militaire geschiedenis 

van het gebied. Ondernemers krijgen nieuwe mogelijkheden om activiteiten in cultuur

historische context aan te bieden

de onderdelen van de Unie zijn onzichtbaar vanaf de (snel)weg of vanaf het water

Antwoord: de herbestemming van het Benedensas tot recreatieve waterpoort en 

verblijfs-gebied resulteert in een levendigheid op locatie zichtbaar vanaf het land en 

vanaf het water. Het kappen van de bomenrij rond Fort Henricus. het herstellen van de 

contouren en het plaatsen van een uitkijktoren laat dit fort 'opstijgen' uit het land- 

schap. De inrichting van een recreatieve poort bij binnenkomst vanaf de A4 in Steen

bergen maakt dat deze bij het binnengaan van de kern Steenbergen niet over het hoofd 

kan worden gezien De toren op Fort de Roovere maakt dat ook vanaf de snelweg een 

herkenningspunt voor deze entree van Bergen op Zoom zichtbaar is. Het herstel van de 

contouren van de Waterschans en de Kop van het Hoofd maken deze markante locatie 

voor passerende watersporters en fietsers niet te missen

í
Ž

Noamsbeks'idhe'ŭ /on net gebied is pist groot

Antwoord: de aanhaking van dit project bij de Zuiderwaterlime, de communicatieve in

spanningen vanuit streekhuis Brabantse Wal en WV Brabantse Wal en de versterkte 

ambassadeursrol van partners en publiek/bevolking zal bijdragen aan een grotere 

naamsbekendheid naamsbekendheid van de Brabantse Wal in een groter gebied.
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(geen publiekstrekker, geringe verblijfsmogelijkheid,

gebrekkige ontsluiting)

Antwoord: de ontwikkeling van de linie in z'n totaliteit kan als enkel thema mensen 

naar het gebied trekken, danwel hen daar langer laten verblijven Op Benedensas wordt 

kleinschalige verblijfsrecreatie aan het gebied toegevoegd. De poorten en routing creeren 

logische start- en transferiumpunten in het gebied. Tussen de poorten lopen thematische 

routes die de bezoeker meenemen terug in de tijd

Antwoord: de integrale ontwikkeling van De Unie, inclusief de poorten en themarouting 

kan mensen stimuleren om langer te verblijven en meerdere onderdelen van de Linie te 

bezoeken

Antwoord: het herstel van de forten Henricus en de Roovere en het Ravelijn betekent 

het in stand houden en versterken van waardevolle ecologische gebieden voor planten 

en dieren. De ingrepen in het inundatiegebied versterken het centrale groene hart van 

het gebied Het hergebruik van Benedensas betekent het duurzaam in stand houden 

van deze historische locatie en haar omgeving Het herstel van de Waterschans geeft 

Bergen op Zoom haar historische entree over water terug. Alle projecten dragen zo op 

hun eigen manier bij aan het behouden, herbestemmen en vitaliseren van cultuurhis

torisch waardevolle locaties en thema's.

Conclusie

De conclusie is dan ook dat de deelprojecten elk een passend antwoord geven op het 

gestelde probleem/de uitdaging voor de Brabantse Wal/De linie. Niet alle in gelijke 

mate en op exact dezelfde onderdelen, maar in gezamenlijkheid als serieuze poging om 

de gewenste ontwikkeling in het gebied te realiseren

De resultaten van De Linie dragen bij aan de totale ontwikkeling van de Brabantse Wal 

De andere projecten (De Zoom, De Steilrand en Grenzeloos Groen) doen dat ook, maar 

met andere accenten Zo wordt de integrale ontwikkeling van de Brabantse Wal gevoed 

uit vier afzonderlijke stromen die samen het volledige palet van de Brabantse Wal tekenen.
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HOOFDSTUK 3: OP TE LEVEREN RESULTATEN

3.1 Algemeen

Project De Linie is dusdanig veelzijdig en ambitieus dat het bijdraagt aan alle drie de 

doelen die door de provincie in het kader van Landschap van Allure zijn vastgesteld. 

Hieronder wordt per doel ingegaan op de projectambities en de verwachte resultaten 

In de investeringsbegroting is een schematisch overzicht van de fysieke output opgeno

men De beelden van de bestaande en nieuwe situatie per deelproject zijn opgenomen 

onder 2.4.

3.2 Versterking van het Landschap

bieden de mogelijkheid om cultureel erfgoed herte bestemmen voor recreatief gebruik. 

Dat biedt nieuwe kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers. Sowieso worden de 

locaties beter toegankelijk voor recreatief gebruik door het publiek, door betere toe

gang, informatie en activiteiten Het herstel naar de originele situatie op deze locaties 

vergroot de belevingswaarde van het landschap. De nieuwe uitzichtspunten tonen 

tevens de locaties in hun omgeving

De investeringen in poorten en de thematische routing betekenen de verbindingtussen 

de verschillende deelprojecten. Zowel via land als water Deze verbinding stimuleert 

bezoekers om meerdere onderdelen van De Linie te bezoeken De informatie op locatie 

en onderweg is erop gericht om bezoekers te stimuleren om hun bezoek te verlengen

1 In hoeverre draagt het project bij aan het behouden en versterken van het landschap in 

ecologische, cultuurhistorische en ruimtelijke zin ’

De projecten op en rond de forten Henricus en de Roovere. het Ravelijn en in het 

inundatiegebied versterken de aanwezige natuurwaarden In sommige gevallen 

worden specifieke maatregelen genomen voor de bevordering van de flora en fauna 

(paddentrappen Fort de Roovere, vlindertuin Benedensas) Het herstel en hergebruik 

van 8enedensas, Fort Henricus, Fort de Roovere. het Ravelijn en de Waterschans dragen 

bij aan het behoud van cultuurhistorische objecten (door ontwikkeling). Tevens 

betekent het herstel en de ontwikkeling van deze locaties dat historische ruimtelijke 

structuren weer zichtbaar worden gemaakt Dat komt de ruimtelijke kwaliteit en het 

behoud van het landschap ten goede

o In hoeverre draagt het project bij aan het behouden en versterken van biodiversiteit in 

de vorm van aard-, water-, bodemkunde en flora en fauna’

3.3 Dynamische ontwikkeling

Dynamische ontwikkeling m het landscnap

In hoeverre versterkt het project de ontwikkeling van functies in het landschap die 

bijdragen aan de kwaliteit van het landschap in ecologische, cultuurhistorische en 

ruimtelijke Zin’

De deelprojecten maken een alternatief gebruik van cultuurhistorisch waardevolle 

locaties mogelijk. Dat gebruik biedt ruimte voor (nieuwe) partners om kostendragers 

voor aanvullende ontwikkelingen in het landschap, het behoud van cultuurhistorie en 

ruimtelijke kwaliteit te doen. Poort Benedensas is daarvan een goed voorbeeld Met de 

voorgestelde investering worden cultuurhistorische objecten behouden (schippershuis 

en de bunker) Ook voor de toekomst biedt deze ontwikkeling de mogelijkheid om an

dere cultuurhistorische objecten rond Benedensas te betrekken bij de recreatieve poort 

en ze op die manier te behouden.

Op Benedensas wordt een nieuwe tuin voor vlinders ingericht In het inundatiegebied 

wordt door vernatting de leefbaarheid in het gebied voor specifieke doelsoorten ver

sterkt. Op en rond de forten Henricus en De Roovere worden waterlopen aangepast om 

zowel de flora als de fauna ontwikkelruimte te bieden Op het Ravelijn worden de 

broedkamers voor vleermuizen vernieuwd. Door deze maatregelen worden de leefom

standigheden voor bijvoorbeeld de Pegasusvllnder, de vleermuis, watersalamanders en 

padachtigen verbeterd

in hoeverre draagt het project bij aan het versterken van het recreatief gebruik en 

beleving van het landschap’

De projecten in het inundatiegebied versterken de ecologische functie van het gebied 

Tegelijkertijd bieden ze ruimte om recreatief medegebruik mogelijk te maken De in

komsten daarvan kunnen worden ingezet voor verdere versterking van het gebied

Het gehele project legt een blauwdruk voor het gebied klaar door oude structuren te 

herstellen Daarmee geeft het een voorzet voor het toekomstig gebruik van het gebied; 

er kan gemakkelijk worden aangesloten bij de nieuwe ruimtelijke en ecologische situatie

o In hoeverre versterkt het project de landschappelijke inpassing, kwaliteit en vorm

geving bij een ruimtelijke ontwikkeling van infrastructuur, wonen en werken ’

De projecten op Benedensas, rond de forten Henricus en De Roovere en op het Ravelijr Het project versterkt de overgang tussen stad en (platte)land vanuit diverse woonkernen.



Met name aan de noordzijde van Bergen op Zoom en Steenbergen wordt het buiten

gebied aangesloten op de stad en het water Daarnaast resulteren de projecten in een 

verzorgd landschap dat zowel waarde heeft voor bewoners, werkgevers als gasten

in hoeverre versterkt het project de toegankelijkheid en ontsluiting van het landschap, 

specifiek gericht op de relatie tussen stad en land?

Zowel de poorten van Bergen op Zoom en Steenbergen alsook de ontwikkelingen langs 

de noordrand van Bergen op Zoom vergemakkelijken de ontsluiting van het buitenge

bied vanuit de stad Daarbij ontsluiten de verschillende uitkijkpunten (op forten en 

langs thematische routing) specifieke onderdelen van het landschap.

3 4 Ondernemen en beleven in het landschap

ringen in routes en ontsluitingsmogelijkheden, ontstaat een locatie die een grote aan

trekkingskracht zal hebben op recreanten en toeristen Ondernemers in het gebied zijn 

talrijk, zij zullen De Unie en De Brabantse Wal identiteit gebruiken bij arrangementen, 

producten en diensten Verder biedt de Linie ondernemers en burgers verschillende 

participatiemogelijkheden In verschillende projecten denken en doen burgers mee in 

realisatie en onderhoud van diverse locaties. Fort de Roovere en de Waterschans zijn 

daarvan voorbeelden in de projectvoorbereiding en realisatiefase. De omscholing van 

werkzoekenden via een opleiding in het herstel en onderhoud van Fort de Roovere. 

biedt hen uitzicht op een nieuwe carrière Van deze pilot wordt bezien of deze ook 

in andere deelprojecten kan worden toegepast. Daarbij kan worden geput uit de 

bestanden van de intergemeentelijke sociale dienst

Er zijn afspraken gemaakt met de internationale vrijwilligersorganisatie SIW Kost en 

inwoning en kenmsopbouw en beleving zijn daar de tegenprestatie voor 14 dagen per 

jaar onderhoud aan een deel van de Linie

'J In hoeverre bevordert het project innovatie die bijdraagt aan de kwaliteit van het land

schap in ecologische, economische en sociaal-culturele sectoren ?

Ook de crowdfunding bij deelproject Benedensas betrekt (financieel) nieuwe partijen 

bij de ontwikkeling van het landschap.

Bij de verschillende deelprojecten komt innovatie terug in de inzet van een participatie- 

bedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (op Fort De Roovere), het gebruik 

van apps en CPS systemen (voor routes door het gebied), lef in ontwerpen voor torens 

en uitzichtpunten (bij Fort de Roovere en Fort Henricus) en nieuwe manieren om finan

ciering te zoeken, zoals community funding (bij Benedensas) Door de projectinitiatieven 

vanuit de gemeenten, ontstaan inmiddels spontaan bij verschillende marktpartijen 

projectideeën om De Unie op nieuwerwetse wijze te versterken, zoals bij Fort Henricus

I
İ

In hoeverre levert het project nieuwe financiële oplossingen op voor de inrichting en 

beheer van het landschap alsmede het beleven en het gebruik daarvan?

De combinatie van opleiding en werkervaring opdoen binnen het deelproject Fort de 

Roovere is een nieuwe manier om zowel besparingen bij de sociale dienst alsook bespa

ringen op onderhoud en beheer te realiseren. De herbestemming van het Benedensas 

gaat samen met onderhoud- en beheerverplichtíngen voor enkele (cultuurhistorische) 

delen van de omgeving. Zo wordt de informatiebunker door de private initiatiefnemer 

onderhouden Dat komt de beleefbaarheid van het gebied ten goede

In hoeverre laat het protect partijen participeren die nog niet eerder bij de ontwikkeling 

van het landschap betrokken zijn geweest?

Door het geven van een kwaliteitsinput aan het gebied met daarbij voldoende investe-

3.5 Kwaliteitscriteria

Tenslotte staat hieronder opgenomen op welke wijze De Unie voldoet aan de vier 

geoormerkte kwaliteitscriteria

Versterking van het landschap

Het landschap van de Linie was een verdedigingsgebied Door middel van kunstmatige 

en natuurlijke middelen werd dit deel van de Brabantse Wal met verve verdedigd 

Deze historie bepaalt nog steeds grotendeels de indeling en vorm van het landschap 

Met het project wordt ingezet op de verdedigingslinie als hoofdthema. Alle zichtbare 

cultuurhistorische onderdelen van de linie worden tezamen met de van oudsher voor

komende unieke natuur (groen en blauw) zoveel mogelijk versterkt teruggebracht 

De Linie ís bij uitstek een programma met activiteiten die het kenmerkende landschap 

versterken Forten worden hersteld en zichtbaar gemaakt. Oude contrasten tussen 

hoog en laag, open en dicht worden opgepoetst. Flora en fauna krijgt rond de forten en 

in de inundatiegebieden een impuls. Daarnaast worden verschillende landschappelijke 

onderdelen, zoals bomen en beplanting, hersteld of vervangen De versterking van het 

landschap vindt dus ook op microniveau plaats.

Innovatie

Het in een dergelijk groot gebied realiseren van de genoemde projecten vanuit 

het thema Verdedigingslinie, is uniek en vernieuwend voor Brabant Door gedurfde 

ontwerpen van brug en toren op Fort de Roovere, het herstellen van het gebied conform



vroeger tijden in combinatie met moderne middelen als Apps en GPS, infrastructuur 

en belevingsmogelijkheden, wordt innovatie toegevoegd Op arrangementniveau inves

teren ondernemers in nieuwe zaken, zoals een routepad voor off-road rolstoelen. 

Oe genoemde forten worden gebruikt om de belendende omgeving goed te kunnen 

aanschouwen, hierbij wordt voortgeborduurd op het unieke ontwerp zoals de Mozes- 

brug bij Fort De Roovere. Bunkers en andere verdedigingsrelicten krijgen een fysieke 

impuls en worden een brandpunt voor informatie, educatie en beleving. In de verwer

ving van middelen en ambassadeurs wordt gebruik gemaakt van innovatieve wegen, 

zoals community funding.

Betrekken burgers/nieuwe partners

De Linie is bij uitstek een project dat bottom up wordt gedragen Vanuit de streek- 

organisatie Brabantse Wal zetten actieve burgers en ondernemers zich in om het 

gebied te versterken en te promoten. Het zelfde geldt voor de activiteiten van de Stich

ting Vrienden van de West Brabantse Waterlinie en in Bergen op Zoom de Stichting 

Bezichtiging Monumenten Oe West-Brabanders zijn trots op hun wal (en De Linie). 

Burgers worden betrokken bij onderhoud en beheer van het gebied. De Linie wordt als 

product vermarkt, ook onder de vleugels van de (Streekorganisatie en WV) Brabantse 

Wal en de Zuiderwaterlinie. Er wordt gezocht naar community-funding om projecten 

financieel mogelijk te maken op Benedensas. Geïnteresseerden kunnen obligatiehouder, 

en daarmee Vriend van Benedensas, worden Bewoners van het gebied worden uitge

nodigd mee te doen in projectonderdeien, zoals bouwen, onderhoud, beheer, rondlei

dingen. werken in de natuur binnen de projecten inzake forten en vestingwerken 

Voor leerlingen uit de omgeving worden speciale programma's ontwikkeld binnen de 

Waterschans. (Lokale) werkzoekenden worden ingezet bij bouw en bij het beheer en 

onderhoud van Fort de Roovere Bedrijven en bewoners kunnen financieel deelnemen 

in projecten/sponsoring. Men richt zich hierbij op lokale investeerders en bewoners 

Er is sprake van grote betrokkenheid van de lokale bevolking bij De Linie en de 

Brabantse Wal Hiervan wordt optimaal gebruikt gemaakt

Verd ienmodellen

Door de verbeterde toegang tot en de ontsluiting van het landschap worden recreatie

ve bedrijven en horeca beter bereikbaar Dat heeft een positief effect op de bestedingen 

in die sectoren;

De instandhouding van cultuurhistorische objecten door middel van de inzet ten bate 

van recreatieve activiteiten zorgt dat beheer en onderhoud op een nieuwe manier 

wordt vormgegeven en dat verval en verloedering van cultuurhistorische locaties wordt 

voorkomen, op Benedensas zijn met de ondernemer afspraken gemaakt over het be

heer en onderhoud van de openbare ruimte;

Door gebruik te maken van community funding op Benedensas worden financierings

kosten beperkt, wat investeringen in het gebied stimuleert. Ook resulteert dit systeem 

in het werven van nieuwe klanten en ambassadeurs voor het gebied wat extra bezoek, 

opbrengsten en daarmee investeringsruimte in het gebied oplevert,

Door klanten van de sociale dienst de mogelijkheid te geven om door middel van een 

leer- en werkervaringstraject terug te keren naar de arbeidsmarkt worden meerdere 

opgaven opgelost Enerzijds dalen de kosten voor sociale voorzieningen. Anderzijds 

wordt voorzien in fysieke ondersteuning bij het realiseren en onderhouden van projecten 

en kunnen werkzoekenden met de nieuwe ervaring en vaardigheden een andere plek 

op de arbeidsmarkt vinden.

De te realiseren ruimtes in de toren op Fort de Roovere creeren een mogelijkheid om 

inkomsten ter dekking van de kosten voor beheer en onderhoud te genereren

De beoogde projecten worden duurzaam en maximaal onderhoudsvrij uitgevoerd. 

Dat leidt tot meer capaciteit om aanvullende investeringen te plegen

Samen met het Groene Woud wordt bezien welke vormen van crowdfunding gebruikt 

kunnen worden om over de drie gebieden heen kennis en ervaring op dit punt te delen 

en die in praktijk te brengen Tevens kan deze samenwerking de toeristische kruis

bestuiving tussen de gebieden stimuleren.

Verdienmogelijkheden (optioneel)

Innovatieve verdienmodellen: is er sprake van (innovatieve) verdienmodellen? Geef aan 

hoe landschap en economie met elkaar zijn verweven en betrek hierbij de rol van zowel

de publieke als private sector. a

Er is sprake van diverse verdienmodellen in project De Linie’ de komende periode.

Naast de onderstaande modellen worden de komende járen aanvullende mogelijk

heden tot alternatieve verdienVbespaarmodellen onderzocht.
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Onderstaand overzicht geeft in kort bestek een financieel beeld van project De Linie 

en haar deelprojecten De investeringsbegroting, het financieringsplan en de liquiditeits- 

planning zijn opgenomen als bijlagen bij dit voorstel.

KOSTEN Totale projectkoeten Dekking (in C)
(Int)

Onderdeel Provincie Euro's Uren, historische kosten

Walerpoort Benedensas 959.00C 428.000 531.000 0
Fort Henncus 938.594 770.664 37.500 130.430
Fort De Roovere 1.330.061 740.667 20.000 569.394
Ravelijn 2.269.964 1.152.9641 1.100.000 17.000
Waterpoort Waterschans 9.081.510 2.071.850 1.796.169 5.213.491
Waterpoort Steenberqen 1.636.217 381.925 973.944 280.348
Thematische route 227.376 201.327 0 26.049
Extern proļectmanaqement 285.000 285.000 0 0

16.727.722 6.032.397 4.458.613 6.236.712
IQO.00% 36,0614 63,9414

HOOFDSTUK 5: BESLUITVORMING TIJDENS DE UITVOERING VAN HET PROJECT

Penvoerder

De gemeente Steenbergen is penvoerder van het project 'De Linie'ten behoeve van de 

aanvraag in het kader van de regeling landschappen van allure van de provincie Noord- 

Brabant. De gemeente Steenbergen vertegenwoordigt de andere partijen uit het 

samenwerkingsverband. De gemeente Steenbergen draagt verantwoording af aan de 

provincie over het project en de gemeente Steenbergen is de schakel tussen de provincie 

en de overige partners in het project. Zij vraagt informatie op en wijst de andere partners 

op hun verantwoordelijkheden

Overeenkomsten

De gemeente Steenbergen ziet er op toe dat het project wordt uitgevoerd zoals het in 

deze aanvraag is opgenomen De gemeente Steenbergen neemt daartoe enerzijds in de 

financieringsovereenkomst de specifieke prestaties per projectpartner op. Dit analoog 

aan de prestaties van de betreffende partij conform dit investeringsprogramma en de 

bijbehorende investeringsbegroting. Na voltooiing van de prestaties en de (financiële) 

verantwoording daarover worden toegekende middelen door de gemeente Steenbergen 

aan de betreffende projectpartner uitgekeerd

Voorafgaand aan de indiening van dit voorstel is door alle partijen schríftelijk verklaard 

welke prestatie en financiële bijdrage zij aan dit project leveren Die getekende verkla

ring biedt voldoende duidelijkheid over de verplichtingen per projectpartner en de 

manier waarop met de invulling daarvan wordt omgegaan

Protectbijeenkomsten

Met het oog op een goede voortgang van het project en de daarbij genoemde deadlines 

organiseert de gemeente Steenbergen tweemaandelijkse projectbijeenkomsten waarop 

de voortgang van de verschillende deelprojecten wordt gecheckt Eventuele afwijkingen 

van de planning worden met de betreffende projectpartner(s) besproken en bijge- 

stuurd. Bij het (definitief) niet nakomen van het vooraf bepaalde resultaat worden de 

toegekende middelen niet aan de betreffende projectpartner uitgekeerd

Bij de start van de uitvoering van het project worden goede afspraken tussen project

partners gemaakt in het kader van de inhoudelijke en financiële verantwoording 

De gemeente Steenbergen zal periodiek een toelichting geven aan de Provincie en de 

partners op de activiteiten die zijn uitgevoerd en de mijlpalen die behaald zijn Tevens 

geeft zij aan welke activiteiten in de voorliggende periode zullen worden uitgevoerd 

Tevens geeft zij een toelichting op de gemaakte kosten en de te verwachte kosten



Externe ondersteuning proiectmanagement

Om de processen en afspraken op een goede manier op te volgen en te beheren wordt 

een externe projectcoördinator aangesteld die de gemeente Steenbergen daarin onder

steund. Tevens wordt met het oog op een goede administratie en (verantwoordings) 

documentenstroom een externe projectsecretarís aangesteld.

Relatie met Provincie

Het samenwerkingsverband verwacht van de provincie heldere voorwaarden waar zij 

aan moet voldoen wat betreft de verantwoording van de cofinanciering, vastgelegd in 

een beschikking. Daarnaast waardeert zij input van de provincie door inbreng van 

expertise, het leggen van relaties met andere projecten, provinciale, nationale en 

Europese programma's en ondersteuning bij planologische trajecten

De ínhoud van de beschikking, gebaseerd op dit investeringsvoorstel en de bijbeho

rende begroting, is leidend voor de inhoudelijke afspraken tussen de Provincie en de 

penvoerder. Het periodieke verantwoordingsmoment wordt gebruikt om de voortgang 

van het project weer te geven en eventuele wijzigingen in termen van planning of 

wijzigingen binnen het programma af te stemmen.

HOOFDSTUK 6. FASERING EN PLANNING VAN TUSSENRESULTATEN
De planning van de verschillende deelprojecten binnen 'De Linie' is als volgt.

Deelproject Miļlpalen Geplande realisatie in

Fort Henricus 26İ2

.2014

' - 2C1S

Ravelijn 2014

^ ...201.6 -

Fort De Roovere -;-

20Ï4

2015

Inundatiegebieden 2032/2014
.7-"- ift

Waterpoort Steenbergen .řoityáoiń

Waterpoort Benedensas

7.2014

' .2010 

- - v "į 201f

Thematische routes
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De gemeente Steenbergen is als penvoerder eindverantwoordelijk voor de uitvoering 

van het gehele project De Linie In onderstaande tabel is per deelproject de organisatie 

opgenomen die eindverantwoordelijk is voor een deelproject. Deze organisaties zullen 

periodiek rapporteren over de inhoudelijke en financiële voortgang van het deelproject 

aan de gemeente Steenbergen Op deze manier kan de gemeente Steenbergen sturen 

op kwaliteit, tijd en geld

Deelproject Eindverantwoordelijk

Recreatieve poort Benedensas Benedensas VOF

Fort Henricus Vereniging Natuurmonumenten

Recreatieve poort Steenbergen Gemeente Steenbergen

Fort de Roovere Gemeente Bergen op Zoom

Ravelijn Gemeente Bergen op Zoom

Waterschans Gemeente Bergen op Zoom

Thematische verbinding Gemeente Steenbergen

De deelprojecten hebben een reële, harde planning zonder wezenlijke planologische of 

financiële risico's. Op dit moment wordt het risico op (substantiële) vertraging daarom 

beperkt geacht. De beschikbare planningen maken duidelijk dat de betreffende projecten 

voor 2017 zijn afgerond

Door middel van tweemaandelijkse projectbij een kom sten wordt de voortgang van de 

projecten op de voet gevolgd Eventuele afwijkingen kunnen snel worden ondervangen 

door te versnellen, door de prioritering te wijzigen of door de capaciteit binnen het 

project te herschikken

lijkse projectbijeenkomsten wordt van elk deelproject beoordeeld of tenminste de 

genoemde aspecten in het project zijn inbegrepen. Kansen om binnen bestaande 

mogelijkheden tussentijds de genoemde elementen te versterken worden gesigna

leerd, uitgewerkt en opgepakt.

Het project maakt onderdeel uit van de uitvoering van de toekomstschets Brabantse Wal 

In de uitvoering wordt daarom een duidelijke link gelegd met de bestaande kennis en 

vaardigheden binnen de streekorganisatie Brabantse Wal Deze kennis en ervaring 

(marketing en communicatie) zijn aanvullend op de capaciteiten binnen het projectteam 

inclusief de externe ondersteuning

ïestuurfcjfc Orrrteg Brabantse I

Kwart» makeiMverieg

Streefbeeld } Beeldkwaliteit

riojeetteam 
De SteUrand

Projectteam 
Giert «sntoos Croe

Hoog Si Droog Laag 8« N Waterpoorten fc 
Routing

Fort Henricus 
Fort de Roovere 
Fort het Ravelijn

Inundatie- Benedensas
gebieden Vesting Steenbergen

Waterschans 
Thematische routing

De kwaliteit van de deelprojecten ís neergelegd in het investeringsvoorstel. De ruimte

lijke kwaliteit, innovatie, burgerparticipatie en innovatie zoals in dit document ver

woord is leidend voor beoordeling van elk projectonderdeel. Tijdens de tweemaande-
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Vanuit de streekorganisatie Brabantse Wal stuurt de coordinator de projectleider(s) 

aan Deze coordinator vervult een spilfunctie tussen het ambtelijke en bestuurlijke ni

veau in de streekorganisatie. Dat betekent dat wanneer specifieke kwesties niet op 

ambtelijk niveau kunnen worden opgelost, deze door de coördinator via de bestuurlijke 

route een antwoord krijgen.

Oe belangrijkste laag in dit schema betreft de projectteams. In die teams zitten alle 

relevante partijen per project. In het team voor De Linie zijn zowel de private als 

publieke partijen vertegenwoordigd. In dat team wordt de voortgang binnen het 

project besproken en worden afspraken gemaakt om de realisatie voortvárend te laten 

verlopen De gemeente Steenbergen is daarin verantwoordelijk voor goede afspraken 

die een adequate inhoudelijke en financiële verantwoording mogelijk maken Om die 

taak goed te vervullen stelt de gemeente een externe projectcoördinator aan die haar 

ondersteunt bij het sturen van het project De Linie Ook wordt een externe project- 

secretaris ingeschakeld die de documentenstroom en de interne en externe informatie

voorziening bewaakt Elke jaarrapportage wordt gecheckt door een accountant om de 

eindverantwoording (in 2016) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

De gemeente Steenbergen maakt vooraf met alle (betalende) partners afspraken over 

hun participatie in het project. Die participatie wordt uitgedrukt in te realiseren projecten 

en te leveren financiële bijdragen In de daarbij behorende afspraken wordt overeenge

komen dat externe middelen pas na oplevering van de overeengekomen prestaties wor

den vrijgegeven Op die manier worden projectpartners gestimuleerd om consciëntieus 

met de gemaakte afspraken om te gaan en kosten te beheersen.

De communicatiedoelstelling voor dit project is het informeren van project- en streek- 

partners, streekbewoners en streekondernemers over de voortgang van de projecten, 

maar ook over de nieuwe mogelijkheden die dat voor hen biedt. Met als doel steeds 

meer ambassadeurs voor het gebied te winnen om op die manier de (externe) belang

stelling. en daarmee een economische plus. voor het gebied te vergroten

Deze doelstelling geeft aan dat verschillende communicatiedoelgroepen bestaan 

streekpartners (inclusief de eigen organisaties), streekbewoners en recreanten en on

dernemers van buiten de streek.

Vanuit het projectteam wordt gecommuniceerd over de voortgang en concrete resultaten 

van project De Linie Daarbij wordt gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van

de projectpartners. De projectpartners hebben verschillende achtergronden en kunnen 

dan ook elk (gedeeltelijk) verschillende doelgroepen bereiken Dp die manier worden 

een zo breed mogelijk spectrum geïnformeerd, met inzet van verschillende middelen

Die variëren van website, nieuwsbrieven, artikelen in dag- en weekbladen, e-mail- 

berichten en sociale media.

Aanvullend op de kanalen van de projectpartners wordt ook gebruikt gemaakt van de 

(proces)communicatiemogelijkheden van de streekorganisatie Brabantse Wal. Die be

treffen met name het informeren van een groot netwerk aan streekpartijen en externe 

betrokkenen.

Voor de (publieks)communicatie van concrete producten naar recreanten wordt ge

bruik gemaakt van de diensten van WV Brabantse Wal. Deze organisatie is sinds 2008 

de partij die zich dagelijks inspant voor een grotere naamsbekendheid, meer betrok

kenheid van ondernemers en een groeiend recreatief aanbod op de Brabantse Wal. 

WV Brabantse Wal zal een belangrijke rol spelen in de communicatie rond de activiteiten 

die op de Forten plaatsvinden, in de verwijzing van en naar de recreatieve poorten en 

bij de ontwikkeling en het gebruik van de thematische routes door het gebied.

Het effect van de communicatie op deze doelgroepen wordt op verschillende manieren 

zichtbaar.

De frequente overleggen binnen de streek wijzen uit of de gedeelde informatie binnen 

de eigen organisaties en in de streek op een goede manier is ontvangen De betrokken

heid van partijen uit de streek wordt zichtbaar binnen de projecten (of het vervolg 

daarvan) en in het aantal partijen dat zich aansluit bij de streekorganisatie. danwel de 

ondernemersvereniging Brabantse Wal

Een belangrijke indicator voor het welslagen van het bereiken van externe partners is 

de naamsbekendheid van de Brabantse Wal in een straal van ongeveer 70 kilometer 

rond het gebied Die wordt regelmatig gemeten in opdracht van WV Brabantse Wal 

In 2006 was die nagenoeg nul Het streven is die te verhogen naarlSX in 2015

Het projectteam is. daar waar het niet-reguliere acties betreft, opdrachtgever De op

drachtnemer is dan veelal een van de projectpartners. Ook de projectsecretaris krijgt 

een rol in de communicatie van projectvoortgang en resultaten. Zowel naar interne als 

naar externe partners Het budget voor al deze activiteiten is afgedekt binnen de deel

projecten en/of de betrokken organisaties

Om tot een inschatting van de aan dit project verbonden risico's en kansen te komen is 

een aantal kritische factoren belicht



Uit hoofde van de bestaande wetgeving Natura 2000 zijn geen belemmeringen te ver

wachten Geen van de opgenomen deelprojecten valt binnen een Natura 2000 gebied

Relevante projecten zijn vooraf gecheckt met de Verordening Ruimte. In één geval 

moesten aanpassingen uit hoofde van de Verordening (EHS-wìjľiging) plaatsvinden. 

Die aanpassingen hebben inmiddels plaatsgevonden. De overige projecten leiden niet 

tot knelpunten met de Verordening

De in dit project opgenomen projecten kunnen worden gerealiseerd binnen de gelden

de bestemming voor de verschillende locaties. Dat betekent dat geen bestemmings

planprocedures moeten worden doorlopen Derhalve Zijn ook geen toetsingen aan de 

Verordening Ruimte (voor het buitengebied) benodigd.

Voor een aanzienlijk deel van de projecten is het vergunningentraject reeds gestart 

Voor een deel van de projecten moet dit nog starten Huidige kennis en inzichten over 

de projecten constateren geen knelpunten bij de verlening van de benodigde vergun

ningen (omgevingsvergunningen) voor realisatie van de projecten

Met de huidige kennis van de projecten zijn de financiële risico's van dit project 

beperkt. Die risico's betreffen algemene risico's, niemand weet hoe de wereld er morgen 

uit zal zien

Dit project maakt steeds meer mensen enthousiast. Naar aanleiding van de plannen 

hebben verschillende ondernemers laten weten (concrete) plannen te hebben om voort 

te bouwen op dit en andere Brabantse Wal projecten De plannen voor een multimediaal 

initiatief bij Fort Henricus en de impuls aan de Grote Melanen zijn daarvan voorbeelden.

Een aantal projecten moet nog tot op detailniveau worden uitgewerkt. Voor zover bekend 

kan dat zonder problemen plaatsvinden. De beschikbare financiële en planningsmarges 

bieden daarvoor voldoende ruimte

Het projectteam van De Unie is nu ruim een jaar actief Het team raakt steeds beter op 

elkaar ingespeeld en maakt maximaal gebruik van eikaars kennis en vaardigheden 

De aanvullende ondersteuning van projectcoördinator en projectsecretaris bieden 

mogelijkheden om kansen die zich aandienen tijdens de realisatie van project De Linie 

op een goede wijze te integreren in het project

De betrokken organisaties, verenigd in het Bestuurlijk Overleg, hebben zich volmondig 

achter dit investeringsvoorstel geschaard Zij zien het als een unieke kans om samen, 

zowel binnen als tussen de verschillende projecten, gestalte te geven aan de streek- 

gedachte. De (financiële) afspraken die in het kader van dit project zijn gemaakt garan

deren een goede realisatie van de projecten
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HOOFDSTUK 8- «HEER EN EXPLOITATIEPLAN

9 í 3eheerplan

De partners komen overeen dat zíj in gezamenlijkheid hun beheerstaken willen opti

maliseren Iedere projectpartner heeft het beheer en onderhoud in haar eigen organi

satie danwel structuren geborgd. Elk jaar wordt bezien of en in welke mate beheers- en 

onderhoudstaken gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Dit met het oog op een 

(nog) efficiëntere inrichting van deze taken en het vrijspelen van middelen om nieuwe 

investeringen ín het landschap te doen

het onderhoud voor de drie gemeenten uitgevoerd kan worden

In onderstaande tabel wordt per deelproject aangeven wie verantwoordelijk is voor het 

in stand houden van de investeringen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het beheer van 

de routestructuur, de bezoekerscentra en de openbare ruimte

Deelproject

Henricus

Ravelijn

Partners

Vereniging Natuurmonumenten

Gemeente Bergen op Zoom

Uitgangspunt bij het beheer is dat de kwaliteit van het landschap en de verschillende 

objecten voor de komende 10 jaar ten minste op hetzelfde kwaliteitsniveau blijft 

De investeringen vanuit de streek beogen het langdurig (xlO jaar) in stand houden van 

de te realiseren situatie. Met het oog daarop wordt bij de realisatie van projecten waar 

mogelijk met duurzame en onderhoudsvrije materialen gewerkt Met het oog daarop 

wordt doorlopend gezocht naar nieuwe partners die bij willen dragen aan het lang

lopend beheer en onderhoud van de deelprojecten

Fort de Roovere

A-poort Steenbergen

Benedensas

Waterschans

Gemeente Bergen op Zoom 

Gemeente Steenbergen 

Benedensas VOF

Gemeente Bergen op Zoom

Het beheer van Benedensas en de bijbehorende voorzieningen is opgenomen in de 

exploitatie van het project. De openbare ruimte rond de panden en het eiland worden 

door de gemeente Steenbergen danwel het Waterschap onderhouden.

Eigenaar Natuurmonumenten heeft een langdurig beheersplan voor Fort Henricus 

opgesteld. Daarin is aangegeven welke onderhoudsstappen met welke frequentie wor

den uitgevoerd. Zo wordt op Fort Henricus gekozen voor een combinatie van schapen- 

begrazing en maaien van dc wallen en de tcrre. Dit biedt zowel ecologische als econo

mische voordelen.

Thematische routes Gemeente Steenbergen. Gemeente Bergen op

Zoom, Gemeente Roosendaal

5-2 Êxptortaĥeslan

Binnen de Unie zijn twee typen projecten te onderscheiden rendabel exploiteerbaar en 

met-rendabel exploiteerbaar

Op Fort de Roovere wordt met vrijwilligers en klanten van de nabijgelegen instelling 

Vrederust het onderhoud aan de terre en de toren georganiseerd Er wordt gewerkt aan 

de oprichting van een beheersstichting om de inzet van vrijwilligers ook voor de lange 

termijn te garanderen, buiten de gemeente om. Ook vanuit het genoemde opleidings- 

en ervaringstraject zullen mensen worden ingezet om beheer en onderhoud uit te voeren

Het beheer en onderhoud van de recreatieve poort in Steenbergen vindt plaats door 

de gemeente Steenbergen (openbare ruimte) in combinatie met een nog te selecteren

exploitant voor de jachthaven en de lokale watersportvereniging (ontvangstfunctie). -

De thematische routes worden onderhouden door de diensten die vanuit de gemeenten ş

Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen met het onderhoud en beheer van 

recreatieve voorzieningen zijn belast. In samenspraak met de regio West Brabant en de 

streekorganisatie wordt de komende periode gezocht naar een efficiënte wijze waarop

Het rendabel exploiteerbare project betreft vooralsnog alleen Waterpoort Benedensas 

Met het oog op de verkrijging van de benodigde financiering bij financiële instellingen 

is een meerjarige exploitatie opgenomen Ondanks de opstartkosten leidtl die exploitatie 

naar verwachting al na 1 jaar tot positieve resultaten leiden. In de exploitatie van 

Waterpoort Benedensas zijn niet alleen de kosten verbonden aan het commerciële deel 

van het project verbonden, maar ook die van de 'openbare'voorzieningen (informatie, 

toilet, rolstoelen).

In de exploitatie van Waterpoort Benedensas zijn niet alleen de kosten verbonden aan 

het commerciële deel van het project verbonden, maar ook die van de 'openbare'voor

zieningen (informatie, toilet, rolstoelen).

Op de andere deelprojecten is geen sprake van (rendabele) exploiteerbaarheid. 

De projecten worden in de praktijk 'gehinderd' door natuurdoelstellingen, waardoor



bepaalde (lucratieve) typen activiteiten per definitie niet op locatie kunnen plaatsvinden. 

Oe consequentie is dat op locatie alleen ‘lichte' activiteiten kunnen plaatsvinden die de 

context van de locatie geen geweld aandoen. In hoofdstuk 2 4 (projectresultaten) is 

aangegeven dat dan wordt gedacht aan openluchtspelen, lezingen, (onversterkte) 

concerten, tentoonstellingen, cultuurhistorisch evenementen, etcetera Alhoewel derge

lijke activiteiten opbrengsten kunnen genereren moeten deze vooral worden gezien als 

(gedeeltelijke) dekking van de kosten van onderhoud en beheer.

De huidige projectvoorstellen hebben tot doel de gebruiksmogelijkheden van de deel

projecten uit te breiden. Dat impliceert dat in de toekomst in toenemende mate activi

teiten in, op of rond cultuurhistorische locaties zullen plaatsvinden Die ontwikkeling is 

nu moeilijk te kwantificeren en in exploitatietermen te vatten.

Dat betekent dat de betreffende locatie eigenaren in de eigen begroting de financiële 

middelen hebben opgenomen om de projecten en projectlocaties in stand te houden 

In hoofdstuk 2.4 is aangegeven dat daarbij verschillende partners een bijdrage leveren 

In financiële termen, maar ook in natura.



In West-Brabant. waar de Zeeuwse wateren het Brabantse land raken, verheft zich

sinds mensenheugenis een indrukwekkende aarden wal Dit aardkundige kunst

werk torent aan alle kanten uit boven het landschap dat zich heeft gevormd op de 

overgang van zand. klei en veen. De boommarter, ijsvogel, slechtvalk en otter vinden 

er nu of in de toekomst hun habitat Maar ook onze oorlogvoerende voorouders 

zochten er bescherming: in een linie van forten waarvan de omgeving onder water 

kon worden gezet In vrediger tijden vormden veen en waterwegen de basis voor 

turfwinning en -handel. Al die sporen zijn er nog Ze hoeven alleen maar zichtbaar 

en toegankelijk te worden gemaakt Dan verschijnt er met alleen een voor Nederland 

uniek landschap. maar openen zich ook talrijke nieuwe economische perspectieven 

Ruimtelijke kwaliteit en ondernemen en beleven dat is het streefbeeld voor het 

contrastrijke landschap van De Brabantse Wall

Op De Brabantse Wal is de streekorganisatie Brabantse Wal actief waarin tal van 

instanties, actieve burgers en ondernemers zijn vertegenwoordigd Zij stellen zich 

tot doel de bestaande contrasten in het gebied verder te accentueren en de land

marks via routes met elkaar te verbinden Zo moet De Brabantse Wal nóg aantrek

kelijker worden voor toerisme en recreatie, wonen en bedrijvigheid Uitgangspunt 

bij deze ontwikkeling is dat de kwetsbare gebieden worden ontzien In het kader 

van Landschappen van Allure gaan de volgende projecten daar aan bijdragen

Aan de westelijke kant van De Brabantse Wal, uitkijkend over het water, is door de 

invloed van de zee en de Schelde een steile wand ontstaan Deze Steilrand is hét 

beeldmerk voor De Brabantse Wal en bereikt op een aantal plekken een hoogte van 

meer dan twintig meter Vooral komend vanuit Zeeland is deze rand in vol ornaat te 

bewonderen Door De Steilrand Zijn er hoogteverschillen en plotselinge overgangen 

naar omliggende landschappen Mede door ingrijpen van de mens zijn hier rijke 

contrasten ontstaan met militaire stellingen, vestingsteden, middeleeuwse 

veenontginningen, landgoederen, polders, en wijdse uitzichten, afgewisseld door 

besloten bossen Alle projecten op De Brabantse Wal zijn er op gericht om deze 

contrasten en overgangen naar omliggende landschappen nog meer herkenbaar en 

beleefbaar te maken Met het project De Steilrand wordt invulling gegeven aan de 

rode draad die door dit Landschap van Allure loopt.

Het historische centrum van de oude vesting Steenbergen vormt het startpunt voor 

een reis naar de militaire geschiedenis van het gebied De forten aan de noordkant 

van De Wal, Fort Henricus en Fort de Roovere. zijn tegen díe tijd (2020) gerestaureerd 

Daar kunnen bezoekers kennis nemen van de betekenis en de invloed van De Linie, 

de West-Brabantse Waterlinie De Zoom. een oude turfvaart, is nu praktisch volledig 

dichtgegroeid Eenmaal heropend bieden tochten over en langs de Zoom letterlijk 

een dwarsdoorsnede van de verschillende landschappen, van het vroegere veen

gebied tot de 'kloof ’waarmee de Zoom De Wal doorsnijdt En steeds opnieuw 

steekt het militaire verleden van het gebied de kop op

Op De Brabantse Wal leveren de landgoedeigenaren met hun cultuurhistorisch en 

ecologisch waardevol eigendom een bijdrage aan het bijzondere karakter van het 

omliggende landschap. Voor de verkoop van streekproducten werken boeren en 

recreatieondernemers op De Brabantse Wal samen met collega's in andere regio's 

Zo vergroten zij hun afzetgebied en de consument weet wat hij koopt, een product 

van deze bodem De Brabant brede aanpak. gericht op ondernemende landgoederen, 

maakt deel uit van elk van de genoemde projecten Samen met landgoedeigenaren 

worden de mogelijkheden verkend om de landgoederen in de toekomst verder te 

ontwikkelen zowel in economische als ecologische zin.

De regio wordt in de toekomst nog aantrekkelijker door in te zetten op ondernemer

schap en beleefbaarheid De Brabant brede ontwikkeling van vrijetijdseconomie 

krijgt op deze manier vorm op De Brabantse Wal. De A4 en AS8 bieden daarbij een 

unieke kans om het gebied te promoten Plekken als Fort Henricus. Fort de Roovere. 

de landgoederen Wouwse Plantage. Mattemburgh en Lievensberg. vormen de 

etalages waar het gebied zich in al zijn rijkheid en verscheidenheid kan tonen 

De bijzondere kenmerken, verhalen, ondernemerschap en kennis in de verschillende 

gebieden rond De Wal raken met elkaar verbonden als in een klavertjevier 

Met alle magie die daarvan uitgaat.
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In West-Brabant. waar de Zuidwestelijke delta het Brabantse zand ontmoet, verheft 

zich een indrukwekkende wal. Gezien vanuit Zeeland rijst het gebied als het ware op 

uit de vlakke zeeklei polders De wal vormt een spil op de overgang van zand. klei en veen 

Op de schaal van Nederland zijn er slechts een paar karakteristieke hoogten en grote 

steilranden Deze zijn allen verschillend van omvang en karakter In vergelijking met 

de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug of de Limburgse steilrand is de wal bescheiden 

in omvang. maar juist in het samenspel met de omliggende gebieden biedt de wal 

een keur aan belevingen en kwaliteiten op zeer korte afstand Kortom, een uniek 

gebied voor Brabant en Nederland, dat zich zelfs uitstrekt tot over de landgrens

De Wal verdient aandacht. Om de aantrekkelijkheid van het gebied voor toerisme 

en recreatie, wonen en bedrijvigheid, te behouden en waar mogelijk te vergroten, 

is het wenselijk om de herkenbaarheid en beleefbaarheid van De Wal verder te 

versterken Centraal daarbij staat het versterken van de (ruimtelijke) karakteris

tieken van de Wal. het versterken van contrasten door landschapsherstel in omlig

gende gebieden, verbindingen leggen en het toevoegen van nieuwe elementen en 

structuren Gebieden versterken en slim verbindingen leggen, waarbij ruimtelijke 

kwaliteit samengaat met ondernemen en beleven dat is het streefbeeld voor het 

contrastrijke landschap van De Brabantse Wal. Een landschap met allure1

De Brabantse Wal ligt in het westen van de provincie Noord-Brabant en vormt de 

overgang tussen de Brabantse zandlandschappen en het gebied van de Zuidwes

telijke Delta. De begrenzing van het gebied ligt grotendeels binnen de gemeente 

Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen en, gedeeltelijk binnen, de gemeente 

Roosendaal De Brabantse Wal is de uitloper van een groter gebied dat zich uitstrekt 

tot ver in Vlaanderen Direct ten zuiden van De Brabantse Wal bevindt tevens zich 

de stedelijke agglomeratie van Antwerpen De wal is als verhoging in het landschap 

duidelijk zichtbaar en herkenbaar op de reliëfkaart.

worden gerealiseerd, moeten een bijdrage leveren aan de specifieke kwaliteiten of 

waarden die voor het betreffende gebied zijn beschreven 

De gebieden zijn

- Grenzeloze natuur (Zuid)

- Waterrijke polders (West)

- Langs de Unie (Noord)

* Zand en Turf (Oost)

Het zuidelijk deel kenmerkt zich vooral door de grote aaneengesloten bos- en 

natuurgebieden op de wal zelf Een diversiteit aan bossen afgewisseld met stuifdui- 

nen. heidevelden en vennen. Landgoederen geven grote delen van het gebied een 

statig en formeel karakter. Het gebied gaat over in de Kalmthoutse Heide in Belgiė 

en vormt samen met dit gebied 'het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide'

Ontwikkelingen in dit deel van de Wal dragen bij aan

* Het versterken van de kwaliteit en beleving van de steilrand

door middel van het versterken van gradiënten.

- door middel van het versterken van het boskarakter op de wal zelf

* Het verbinden van natuurgebieden

- door het versterken van de onderlinge samenhang tussen de bossen en heidevelden 

Plaatselījk kan dit betekenen dat ecologisch minder interessante naaldhoutbossen 

kunnen worden omgevormd in droge en/of vochtige heidennlieus en stuifzanden.

- door het versterken van de samenhang tussen de gebieden m Nederland en Vlaanderen 

Een substantieel deel van de belangrijke natuur- en landschapswaarden van de Walis 

in Vlaanderen gelegen Dit betekent een nauwere afstemming tussen natuurdoelen, 

inrichting en beheer, zoals dat wordt voorgestaan door de Grensparkorgamsatie.

- door het waar mogelijk verwijderen van hekken (tussen private en publieke domeinen),

- door het opheffen van infrastructurele barrières

* Het aanleggen van ecoducten, met name tussen/over:

- Markiezaatsmeer en de bosgebieden ten noorden van het vliegveld Het opheffen van 

de barrière van de 45S/A4 en de spoorbaan vormt met afstand de belangrijkste



schakel in het herstel van de gradient tussen Wal en delta Een ecoduct dient

rekening te houden met het golvende patroon van droge dalen haaks op de snelweg.

- Landgoed Zoomland en de Bergsche Heide over de AS8.

- Provinciale wegen zoals Putseweg [N289) en Steenbergseweg (N2S9)

Waar mogelijk kunnen de ecoducten gecombineerd worden met recreatief medegebruik.

* Herstellen van de relatie tussen de historische landgoederen en het onderliggende 

landschap, zoals bijvoorbeeld landgoederen Lievensberg, Zoomland,

Groot Molenbeek, Mattemburgh, Wouwse Plantage of landgoed Boslust,

- door het herstellen van de oorspronkelijke lanenstructuren en routes.

- door het herstellen van waardevolle zichtlijnen en vista's

* Het versterken van de verscheidenheid aan bossen en bostypen.

* Het ontwikkelen van nieuwe landgoederen.

* Het versterken van de ecologische waarden van het landschap, waarbij 

kenmerkende plant- en diersoorten van het kleinschalig besloten landschap, 

goede indicatoren zijn.

« Het zo veel mogelijk vasthouden van regenwater op de Wal.

- Het vergroten van de recreatieve mogelijkheden (routes voor diverse gebruikers), het 

ontwikkelen van recreatieve poorten en de bijdrage aan een recreatieve zonering.

* Het inspelen op en versterken van de kwaliteiten van het landschap bij landbouw

kundig gebruik, met name van kleinschalige akkercomplexen. Kansrijk is de optie 

om regionale producten te verbouwen en vermarkten.

* Het in samenhang beschermen van cultuurhistorische waarden, het zichtbaar 

maken en ontsluiten van deze waarden en tevens als inspiratie gebruiken voor 

nieuwe ontwikkelingen. Een voorbeeld is het behoud en herstel van zandwegen 

vanwege hun cultuurhistorische betekenis, maar ook vanwege hun hedendaagse 

belevingswaarde en gebruiksmogelijkheden.

- Het opstellen van een grensoverschrijdend (calamiteiten) plan om grootschalige 

natuurbranden tegen te gaan, in samenhang met natuur- en gebiedsontwikkeling

Het westelijk deelgebied bestaat uit de laaggelegen zeekleipolders. met het daarin 

gedeeltelijk gelegen stedelijk gebied van Bergen op Zoom. onderaan de steilrand van 

de Brabantse Wal. Het gebied kenmerkt zich veelal door talrijke polders omringd met 

dijken en een rationele strak verkaveling In de ondergrond ligt een fraai patroon 

van kreken en kreekrestanten, die getuigen van een relatief recent verleden toen de 

invloed van de zee nog tot ver in het gebied reikte Dit was het land dat bewoog met 

de grillen van de zee en de Schelde Er liggen dan ook diverse verdronken dorpen in 

dit gebied, zoals Oud-Ossendrecht. Hildernisse, Koeveringe en Polre Het is het land 

van weidse zichten en akkerbouwgebieden De voormalige vestingstad Bergen op 

Zoom ligt met de Waterschans als uitstekende punt als een vooruitgeschoven post 

in het poldergebied. Als gevolg van de aanleg van de Deltawerken is de oorspron

kelijke relatie tussen Bergen op Zoom en de Schelde en het Markiezaat goeddeels 

verloren gegaan

Ontwikkelingen in dít gebied dragen bij aan

- Het versterken van de kwaliteit en beleving van de steilrand:

- versterking van de gradiënten.

- ontwikkeling natte open gebieden grenzend onder aan de steilrand

* Het zoveel mogelijk open houden van het landschap, dat wil zeggen geen nieuwe 

(grootschalige) verstedelijking toestaan in de open polders en aan de voet van de 

steilrand. Ten aanzien van het toevoegen van beplanting zou dit in deze gebieden 

alleen moeten gebeuren langs of bij erven, dijken, kreken, dorpsranden en bedrij

venterreinen.

- Het behoud van de boomdijken die de verschillende inpolderingen markeren 

Zij vertellen het verhaal van de bevechten van het land op de zee en zijn zeer 

waardevol als recreatieve routes. Ten aanzien van het recreatief medegebruik 

dienen aanvullende voorzieningen te worden getroffen.

* De ontwikkeling van aan kwel gebonden natuur op de overgang van zand naar 

klei en/of veen. Het vasthouden van dit waardevolle water is van belang voor de 

natuurwaarden, maar kan op termijn ook ten goede komen aan de Wal zelf of aan



andere gebiedsfuncties zoals de landbouw. Aan de zuidzijde dient de Agger, als 

restant van de vroegere Schelde beter beleefbaar te worden gemaakt, bijvoorbeeld 

door het toevoegen van beplanting en door Het water te koppelen aan fiets en even

tueel ook kanoroutes. Oe Agger dient op een goede manier verbonden te worden 

met het Markiezaat; de kruising met de snelweg en het spoor rondom 

het Knooppunt Markiezaat is daarbij van groot belang.

* Het waar mogelijk herstellen van de relatie van de Wal met het watersysteem van 

de Delta Hierbij moet geanticipeerd worden op de mogelijke en door de regio 

gewenste ontwikkeling van een zout Volkerrak-Zoommeer systeem.

Op de kop van de Wal. in het noorden, omsluit zich een gordel van vestingsteden, 

fortificaties en voormalige inundatiegebieden als onderdeel van de voormalige West 

Brabantse waterlinie en de grotere Zuiderwaterlinie De laaggelegen inundatie

gebieden vormen een contramal van de noordelijke beboste kop van de Wal 

Het gebied is uiterst contrastrijk, overgangen van meer kleinschalige landschappen 

rond de kop naar de meer grootschalige zeekleipolders en veenontginnings- 

gebieden Hoewel de steilrand in het noordelijk deel langzaam maar zeker onder 

het maaiveld 'verdwijnt', is de Wal als fenomeen nog steeds beleefbaar in het land- 

schap door het verschil in verkavelingstructuur. beplanting en grondgebruik.

Ontwikkelingen in dit gebied dragen bij aan

- Versterking van de kwaliteit en beleving van de Wal:

- Versterking van de gradiënten;

- Ontwikkeling natte open gebieden grenzend onderaan de steilrand;

- Versterking boskarakter en het kleinschalige karakter van het oude zandontgin- 

ningslandschap op het zandige deel van de Wal.

- Het in samenhang ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten 

van het cultuurhistorische landschap 'Zuiderwaterlinie bij Steenbergen' (Forten 

Pinsen. De Roovere, Henricus, Benedensas). De verlenging van de A4 biedt kansen

om de Zuiderwaterlinie op specifieke plekken te promoten (met name bij Fort Hen

ricus en Fort De Roovere) Er dient meer aandacht te zijn voor de zichtbaarheid van

de Linies vanaf de weg, bijvoorbeeld bij het Laag.

- Het aaneensmeden van de verschillende recreatieve fiets- en wandelroutes 

in het gebied

- De ontwikkeling van vesting Steenbergen met voormalige turfhaven als 

de centrale spil voor diverse recreatieve routestructuren in het gebied

* Het niet aan elkaar laten groeien van de agglomeraties van Bergen op zoom. 

Halsteren, Lepelstraat en Steenbergen — het openhouden van groene buffers 

tussen de gebieden.

- Het stimuleren van de ontwikkeling van níeuwe landgoederen.

* Het bestrijden van verdroging in de zandgebieden (bijvoorbeeld het project 

‘water uit de Waľ).

- De realisering van natte natuurgebieden aan weerszijden van de zandrug Dit kan 

goed samengaan met het organiseren van waterberging en opvang van water.

- Het versterken van de kreken aan de noordzijde van het gebied, met name de 

Ligne, de Kruislandse kreken en de Steenbergse/Roosendaalse Vliet. In potentie 

zijn deze wateren aaneen te smeden tot een bevaarbaar netwerk voor kano’s en 

roeibootjes dat doorloopt tot aan Fort de Roovere toe.

De oostzijde van de wal wordt gekenmerkt door een glooiend zandlandschap 

en veenontginningen, doorsneden door beken en turfvaarten, zoals de Zoom 

Het landschap kenmerkt zich door een karakteristiek onregelmatig patroon, 

verspreide bebouwing en diverse buurtschappen en dorpen

Ontwikkelingen in dit gebied dragen bij aan

- Relicten van de veenontginningsgeschiedenis gebruiken als inspiratiebron voor



toekomstige ontwikkelingen, zodat deze structuren weer zichtbaar worden 

in het landschap. Of STfti

' Versterken van de structuur van turfvaarten en turfhavens.

’ Versterken natuur- en landschapswaarden in groene buffers tussen de steden 

Bergen op Zoom en Roosendaal.

' Het uitbreiden van recreatieve routestructuren. Met name de routes langs de 

Zoom en de Eldersche Turfvaart/Jan van Nispenvaart zijn van belang. Het door

trekken van de Zoom als eenduidige structuur tot aan de voormalige monding 

bij de Kop van ’t hoofd en de Waterschans in Bergen op Zoom is van belang.

' Aan de andere kant dient de route langs de Zoom te worden doorgetrokken tot 

over de Belgische grens naar de Kiekenhoeve (ėėn van de recreatieve poorten in 

het Crenspark). Hier is een goede horecavoorziening en het punt is een goede 

overstap naar routes naar Roosendaal en de Kalmthoutse Heide.

De kruising van de Zoom met de AS8 dient verbeterd te worden voor recreatief gebruik 

en biedt kansen voor een aansluiting bij de aanwezige horeca van de Wouwse Tol.

Deze verzorgingsplaats met motel en wegrestaurant biedt goede kansen om als 

recreatief transferium dienst te doen en voor de verkoop van streekproducten

’ Investeren in herstel landschapselementen en toevoegen van nieuwe landschaps

elementen. Hierbij dienen met name de zogenaamde frikken te worden genoemd, 

smalle stroken bos met daar omheen veel water.

1 Ruimte bieden voor stad- en natuurboeren (verkoop en teelten van streekproducten).

Versterken van ecologische waarden van het landschap door te sturen op te 

behouden ofte ontwikkelen kenmerken van het landschap. waarbij kenmerkende 

plan- en diersoorten van de halfopen en besloten cultuurlandschappen goede 

indicatoren zijn.

De diverse gebieden worden verbonden door de karakteristieke lijnstructuur van de 

steilrand Deze lijn heeft een uniek ruimtelijk karakter en voorkomen en biedt op 

zijn eigen wijze zicht op de uniciteit van de Wal en de wijze waarop landschap. 

natuur en de mens de Wal hebben gevormd en 

gebruikt

Deze steilrand vormt letterlijk een herkenbare gidslijn over de Brabantse Wal 

Deze lijn vormt een prominente vorm binnen het streefbeeld, waarlangs projec

ten in samenhang kunnen worden ontwikkeld Het structurerende element van de 

steilrand dient beter zichtbaar en beleefbaar te worden gemaakt Binnen elk van de 

klaverbladen wordt de steilrand beschouwd, maar gezien het grote belang ervan is 

hij hier als aparte lijn beschreven

Het meest opvallend in het landschap van de Brabantse Wal is de steilrand: een 

abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zee- 

kleipolders Het contrast van de wal met zijn omgeving, is hier het grootst 

De steilrand slingert van Ossendrecht langs Hoogerheide. Woensdrecht, Bergen 

op Zoom en Halsteren tot Steenbergen De steilrand is aangemerkt als aardkundig 

waardcvol gebied De steilrand bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP 

Het landschap langs de steilrand is rijk getekend door een historie van oorlogen, 

overstromingen en inpolderingen De abrupte overgang van hoog naar laag zorgt 

voor een verrassend gevarieerd en bijzonder landschap Alle projecten op De Bra

bantse Wal zijn er op gericht om deze contrasten en overgangen naar omliggende 

landschappen nog meer herkenbaar en beleefbaar te maken Sinds begin vorige 

eeuw is de Steilrand op enkele plaatsen aangetast. De Steilrand kan eigentijdse 

glorie combineren met de rijkdom aan ecologie en cultuurhistorie

In het noorden rond Halsteren en Lepelstraat, waar de Brabantse Wal als het ware 

onder de jongere kleiafzettingen verdwijnt, is het hoogteverschil veel minder spec

taculair Niettemin is de Wal ook hier nog steeds een belangrijk fenomeen dat een 

belangrijke landschapsvormende werking heeft gehad Daarom dient de Wal ook 

hier dusdanig behandeld te worden dat de verschillen aan weerszijden van de



gradient duidelijker beleefbaar worden gemaakt Dat kan bijvoorbeeld door middel 

van een gericht beplantingsplan

De ligging van de steilrand op de grens van Brabant en Zeeland, biedt de moge

lijkheid alle kenmerken van De Brabantse Wal te laten zien Door de hoge ligging, 

bieden 'vensters' vanaf de wal uitzichten op de polders, natuurontwikkeling en het 

water De ligging van de wal nodigt ook uit om een aantal zichtpunten vanuit de 

omgeving op de wal te benutten als etalage’ en hier een aantal mooie, karakteris

tieke overgangen en elementen te etaleren 

Uitgangspunten hierbij zijn

- Ontwikkeling van een route waarbij mensen het fysieke hoogteverschil zelf 

kunnen voelen. Deze route leidt van het ene naar het andere 'hoogtepunt'

(letterlijk hoog punt, bezienswaardigheid, enz.).

* Ontwikkelen van een aantal ’vensters’ (uitzichtspunten) met zicht op een aantal 

kenmerkende onderdelen van de Delta (polders, water, natuur).

* Ontwikkelen en vormgeven van een aantal 'etalages' waar kenmerkende elemen

ten op de wal duidelijk zichtbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld scherpe over

gangen stad-land, landgoederen, mooie/kenmerkende gebouwen op strategische 

plekken, scherpe overgang bos/water).

- Het accentueren van de hoogteverschillen door middel van 'massa' bovenop de 

Wal en het openhouden en leeg maken van de ruimte eronder.

* het opstellen van een beplantingsplan voor alle haaks snijdende infrastructuur 

van de steilrand en voor de wegen en akkers die op de grens liggen.

- Stedelijke ontwikkelingen gekoppeld aan de A58-A4 oppakken als integrale 

gebiedsopgave zodat Steilrand en groene buffers tussen agglomeraties beleefbaar

i
* Afstemmen van stedelijke ontwikkelingen op de landschapskwaliteiten van de 

Steilrand, zoals bij Bergen op Zoom-Halsteren, Woensdrecht en Ossendrecht
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