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Bijlage Tekstuele wijzigingen Partiële Actualisatie Structuurvisie Gemeente Steenbergen ten 

opzicht van het voorstel van februari 2018 

 

Oude tekst, pagina 4 paragraaf 4.2.1 huidige situatie Doorgestreepte tekst is niet langer 

opgenomen: 

Woningbouw is voornamelijk aanwezig in de kernen. Per 1-1-2018 bedraagt de woningvoorraad 

10.258 woningen. In het buitengebied staat een klein aantal verspreid liggende burgerwoningen en 

is er sprake van lintbebouwing nabij onder meer de Heense Molen en Pelsendijk/Notendaal. 

 

De omvang van de bevolking bedroeg per 1-1-2018 24.797 personen. Iets meer dan de helft van 

hiervan woont in de kern Steenbergen. De gemiddelde woningbezetting bedraagt 2,42 per woning. 

Er leven relatief veel ouderen van 65 jaar en ouder in de gemeente; per 1-1-2018 bedraagt het 

aantal 65- plussers 20,48% van de totale bevolking. Daarnaast blijkt dat per 1-1-2018 er meer dan 

2.000 personen staan ingeschreven in het bevolkingsregister met een Oost-Europese nationaliteit, 

voornamelijk arbeidsmigranten 1041 uit Roemenië en 984 uit Polen. 

 

Nieuwe tekst: wijzigingen schuingedrukt 

Woningbouw is voornamelijk aanwezig in de kernen. Per 1-1-2019 bedraagt de woningvoorraad 10332 

woningen. In het buitengebied staat een klein aantal verspreid liggende burgerwoningen en is er 

sprake van lintbebouwing nabij onder meer de Heense Molen en Pelsendijk/Notendaal. 

De omvang van de bevolking bedroeg per 1-1-2019 25077 personen. Iets meer dan de helft hiervan 

woont in de kern Steenbergen. De gemiddelde woningbezetting bedraagt 2,42 mensen per woning. 

Er leven relatief veel ouderen van 65 jaar en ouder in de gemeente; per 1-1-2019 bedraagt het aantal 

65- plussers, 20,79% van de totale bevolking. Gebleken is dat per 1-1-2019 er 1644 arbeidsmigranten 

staan ingeschreven per 1-1-2019 op de locatie Stella Maris in Welberg. In de praktijk kunnen hier echter 

maximaal 400 personen verblijven. In de rest van de gemeente staan er 543 mensen ingeschreven met een 

Poolse of Roemeense nationaliteit. 

Oude tekst pagina 4, paragraaf 4.2.2. toekomstige situatie, kopje loop der bevolking. Doorgestreepte 

tekst is niet langer opgenomen. 

De verwachting is dat, als gevolg van de groeiende economie en de daarbij behorende 

werkgelegenheidsgroei onder andere door de verdere ontwikkeling van het Agro&Food Cluster 

Nieuw-Prinsenland (AFC Nieuw-Prinsenland), de bevolking in de eerst komende 10 jaar licht zal 

toenemen. Voor de nog langere termijn wordt rekening gehouden, op basis van de demografische 

opbouw van de bevolking, met een krimp van de bevolking.  

 

Nieuwe tekst: nieuwe tekst schuingedrukt weergegeven 

De verwachting is dat, als gevolg van de groeiende economie en de daarbij behorende 

werkgelegenheidsgroei onder andere door de verdere ontwikkeling van het Agro&Food Cluster 

Nieuw-Prinsenland (AFC Nieuw-Prinsenland), de bevolking in de eerst komende 10 jaar licht zal 

toenemen. Voor de periode na 2030 wordt rekening gehouden, op basis van de demografische 

opbouw van de bevolking, met een krimp van de bevolking.  

 

 

Oude tekst pagina 4 en 5. Paragraaf 4.2.2, toekomstige situatie. Kopje woningbouw kwantitatief 

Bovenop migratiesaldo 0 is met de provincie en de subregio west afgesproken, dat er als gevolg van 

de komst van het AFC Nieuw-Pinsenland, rekening wordt gehouden met de bouw van 300 woningen 

extra in de gemeente, 180 van deze woningen zijn gepland in Dinteloord en 120 in de kern 

Steenbergen. 
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Nieuwe tekst, Toevoeging schuingedrukt weergegeven 

Bovenop migratiesaldo 0 is met de provincie en de subregio west afgesproken, dat er als gevolg van 

de komst van het AFC Nieuw-Prinsenland, rekening wordt gehouden met de bouw van 300 

woningen extra in de gemeente, 180 van deze woningen zijn gepland in Dinteloord en 120 in de 

kern Steenbergen. Hierin is niet inbegrepen de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Het 

uitgangspunt bij de totstandkoming van de afspraken was dat de tijdelijke woonbehoefte van 

arbeidsmigranten niet gehuisvest zou worden in de reguliere woningvoorraad. 

 

Oude tekst pagina 9 en 10: kopje specifieke onderwerpen huisvesting arbeidsmigranten, Niet langer 

opgenomen tekst is doorgestreept. 

 

Huisvesting arbeidsmigranten 

Voor de huisvesting van arbeidsmigranten is de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten  
vastgesteld. Dit vastgestelde beleid is onderdeel uit gaan maken van de in maart 2015 vastgestelde 

Woonvisie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigranten die zich in Steenbergen 

willen vestigen en de tijdelijke arbeidsmigranten. De permanente arbeidsmigranten horen thuis in 

de reguliere woningvoorraad. De verwachting is dat ongeveer 25% van de arbeidsmigranten zich in 

Nederland gaat vestigen. Tijdelijke arbeidskrachten dienen gehuisvest te worden in 

pensions/logiesgebouwen aan de randen van de kern. Eigen personeel kan ook op het agrarisch 

bedrijf waar men werkt worden gehuisvest (maximaal 40 personen). 

 

In 2013 zijn er in de regio afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. 

Door de hoge economische groei van de afgelopen jaren blijkt de vraag naar 

huisvestingsmogelijkheden van arbeidsmigranten aanzienlijk te zijn toegenomen en voldoen de 

afspraken uit 2013 niet langer. Dit leidt momenteel tot een ongewenste situatie waarbij tijdelijke 

arbeidsmigranten toch gehuisvest worden in de reguliere woningvoorraad, terwijl dit in strijd is met 

het bestemmingsplan en het vastgestelde beleid. In de subregio West (gemeenten Halderberge, 

Moerdijk, Rucphen, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen en Steenbergen) zullen er in 

2019 nieuwe afspraken worden gemaakt over het aantal te huisvesten tijdelijke arbeidsmigranten 

om het zogenaamde waterbedeffect te voorkomen. Het waterbedeffect betekent dat als de ene 

gemeente niet meedoet, er op zoek gegaan wordt naar gemeenten die wel arbeidsmigranten willen 

huisvesten waardoor de goedwillende gemeenten meer mensen huisvesten dan de gemeente die 

niets willen doen. 

 

Waar betreft de huisvesting van arbeidsmigranten is er op dit moment één locatie in beeld waar de 

huisvesting van arbeidsmigranten in een groter pension mogelijk is. Het gaat hierbij om de zuidzijde 

van Dinteloord nabij de sportvelden en de nieuwe ambulancepost. Voor de locatie Brooijmansdreef 

staat in de in mei 2012 vastgestelde structuurvisie het 

volgende opgenomen: 

 

Bedrijventerrein Brooijmansdreef Kop van Zuid 

Het streven is er op gericht om het bedrijventerrein gelegen aan de zuidkant van Steenbergen, genaamd de 

Kop van Zuid te herstructureren, met als doel de entree van de kern Steenbergen aan de zuidkant te 

verfraaien. 

 

Middels de aanpassing van deze structuurvisie wordt ook de mogelijkheid opengelaten om hier de 

huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten mogelijk te maken in pensionvorm. Vanzelfsprekend 

moet de eigenaar dit dan ook willen. De ontwikkeling van een reguliere woonwijk wordt hier gelet 

op de omvang van het gebied, de hoeveelheid andere geschikte bouwlocaties en de beperkte 

woningbehoefte voor de komende jaren niet realistisch geacht. In het bijgevoegde kaartmateriaal is 

de locatie nu opgenomen als te herstructureren locatie n.t.b.(= nader te bepalen). Hetgeen wil 
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zeggen dat er dus ook nog volop andere mogelijkheden liggen om tot een herontwikkeling van de 

locatie te 

komen. Een reguliere woonwijk is echter geen optie.  

 

Kleinschaligere pensions voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten kunnen als er voldaan 

wordt aan o.a. de parkeernormen ook gerealiseerd worden in de ontwikkelingszones inbreiding 

opgenomen in de kernen Steenbergen, Dinteloord en Kruisland. 

 

Het Sunclass bungalowpark in Nieuw-Vossemeer wordt in de praktijk nu ook gebruikt voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten. De toekomst van dit park wordt nu bij deze actualisatie niet 

opgenomen in de structuurvisie. Mochten er zich beleidswijzigingen voordoen waar het betreft de 

toekomst van het Sunclass bungalowpark dan zal hiervoor 

een aparte aanpassing van de structuurvisie worden gevolgd. 

 

Nieuwe tekst, schuingedrukt: 

 

Huisvesting arbeidsmigranten 

Voor de huisvesting arbeidsmigranten is de Beleidsnota huisvesting Arbeidsmigranten  vastgesteld. 

Dit vastgestelde beleid is onderdeel uit gaan maken van de in maart 2015 vastgestelde Woonvisie. Er 

wordt momenteel een onderscheid gemaakt tussen arbeidsmigranten die zich in Steenbergen willen 

vestigen en de tijdelijke arbeidsmigranten. De permanente arbeidsmigranten horen thuis in de 

reguliere woningvoorraad. De verwachting is dat ongeveer 25% van de arbeidsmigranten zich in 

Nederland gaat vestigen. 

 

In 2013 zijn er in de regio afspraken gemaakt over de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. 

Door de hoge economische groei van de afgelopen jaren blijkt de vraag naar 

huisvestingsmogelijkheden voor tijdelijke arbeidsmigranten aanzienlijk te zijn toegenomen en 

voldoen de afspraken uit 2013 niet langer. Dit leidt momenteel tot een ongewenste situatie waarbij 

tijdelijke arbeidsmigranten toch gehuisvest worden in de reguliere woningvoorraad, terwijl dit in 

strijd is met het bestemmingsplan en het vastgestelde beleid. In de subregio West (gemeenten 

Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal, 

Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen en Steenbergen) zullen nieuwe afspraken worden 

gemaakt over de huisvesting van arbeidsmigranten. 

 

De vorige coalitie was gelet op de problemen die zijn ontstaan door de sterke economische groei 

voornemens om het lokale gemeentelijke beleid ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten te 

herzien. Het al wel in gang gezette proces om te komen tot de grootschalige huisvesting van 

arbeidsmigranten aan de zuidkant van Dinteloord naast het sportpark is niet doorgegaan. In het nieuwe 

coalitieakkoord is aangegeven dat er naar een andere oplossing gezocht moet worden. De betreffende 

locatie is nu niet meer in de structuurvisie opgenomen als zijnde bedoeld voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten. Zodra het nieuwe huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten is vastgesteld, zal gekeken 

worden in hoeverre dit een plaats dient te krijgen in een eventuele toekomstige aanpassing van de 

structuurvisie. 

 

 


