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Onderwerp
Beantwoording motie gemeenteraad 8 juli 2021

Steenbergen; 28 september 2021

Aan de Raad,

1. Inleiding
Uw gemeenteraad heeft op d.d.8 juli 2022 bij de behandeling van de perspectiefnota een motie 
aangenomen over woningbouw met de volgende ínhoud:
Besluit het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
De perspectiefnota 2022 vast te stellen en hieraan te voegen:

Dat het college de ambitie uit het initiatiefvoorstel uitvoert door per 2022 minimaal 200 à 300 
huizen per jaar te laten bouwen, waarvan 25'X) bestemd is voor nestverlaters en dat het college 
jaarlijks aan de raad rapporteert in hoeverre de ambities zijn behaald;
Dat het college een actieve rol moet vervullen om bij de woningstichtingen en 
projectontwikkelaars kenbaar te maken dat de 2596 nestverlaters opgenomen dienen te 
worden bij de vergunningaanvraag;
Dat het college erop toeziet dat nieuwbouw, inclusief de 259ò nestverlaters, evenredig verdeelt 
over alle kernen, mits dit juridisch kan
Dat de kernvisies volgens de kaders van het initiatiefvoorstel voor de begroting 2022 ter 
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

In deze raadsmededeling geven wij gemotiveerd aan waarom uw motie niet wordt 
overgenomen.

2. Achtergrond 
Algemeen:
Door de toenemende immigratie met als belangrijkste groepen, expats, arbeidsmigranten, 
buitenlandse studenten en statushouders is er een aanbod probleem ^te weinig woningen) 
ontstaan op de Nederlandse huizenmarkt, waaronder ook in de gemeente Steenbergen. Door dit 
aanbodprobleem kunnen starters op de woningmarkt moeilijk aan een woning komen.

Gemeente Steenbergen
In onze gemeente speelt zoals bekend vooral de problematiek omtrent de huisvesting van 
arbeidsmigranten een rol. Veel woningen geschikt voor starters zijn in strijd met het 
bestemmingsplan opgekocht door huisvesters van arbeidsmigranten. Hiervoor is beleid 
ontwikkeld. Uw raad heeft aangegeven dat de huisvesting van arbeidsmigranten, die hier niet 
permanent komen wonen, dient plaats te vinden in pensions. Bepaald is dat werkgevers en 
huisvesters in goed overleg de tijd krijgen om tot een huisvestingsoplossing van
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arbeidsmigranten te komen die voldoet aan het vastgestelde beleid. De arbeidsmigranten 
kunnen dan gedurende de overgangsperiode in de reguliere woning blijven wonen. Dit proces 
loopt over het algemeen goed. De keerzijde van de medaille is wel dat deze woningen nu nog niet 
beschikbaar zijn voor de starters op de woningmarkt. Het proces om geschikte huisvesting voor 
arbeidsmigranten te realiseren vergt door het verlenen van de vergunning en de bouw veel tijd.

Daarbovenop komt nog een extra trek van woningzoekenden, vooral vanaf 2020, maar ook al in 
mindere mate in de járen daarvoor, vanuit de zuidelijke randstad naar de gemeente Steenbergen 
die het probleem van het te kort aan woningaanbod nog vergroot. Dit ondanks het feit dat de 
woningbouwproductie binnen de gemeente de laatste járen behoorlijk hoog lag.

Extra nieuwbouw vergt veel tijd vanwege de te volgen procedures, maar ook vaak vanwege 
privaatrechtelijke problemen.

Uw gemeenteraad heeft terecht aandacht voor de problematiek op de woningmarkt voor de 
starters/nestverlaters o.a. door het aannemen van de motie maar ook door het vastgestelde 
beleid voor nestverlaters in maart 2021. De door u aangenomen motie draagt echter niet bij aan 
de oplossing van de problematiek. Hieronder gaan we hier puntsgewijs op in.

3. Overwegingen

Dat het college de ambitie uit het initiatiefvoorstel uitvoert door per 2022 minimaal 200 à 300 
huizen per jaar te laten bouwen, waarvan 2596 bestemd is voor nestverlaters en dat het college 
jaarlijks aan de raad rapporteert in hoeverre de ambities zijn behaald;

Ons standpunt:
Voor 2022 is de verwachting dat we net onder of net boven de 200 op te leveren woningen zullen 
komen. Voor de twee jaar daarna geldt dat niet en is het ook onmogelijk om dit te halen. Als nu 
wordt besloten een plan te ontwikkelen worden er in gunstige omstandigheden zonder Raad van 
State en al te veel zienswijzen pas vier tot vijfjaar later woningen opgeleverd. De komst van de 
Omgevingswet gaat hier geen verandering in brengen. Als het procedureel en 
onderzoekstechnisch tegenzit bij de ontwikkeling kunnen er pas over acht tot tien jaar woningen 
worden opgeleverd. Als het economisch tij tegenzit en de woningmarkt stort in kan het zelfs wel 
meer dan tien jaar duren voordat een plan daadwerkelijk wordt opgeleverd. Denk aan Beltmolen 
in Nieuw-Vossemeer en Couveringepark in Steenbergen. In het verleden en ook tot nu toe 
hebben we altijd meer woningen gepland dan de ramingen aangaven, waardoor we schuifruimte 
en -mogelijkheden hadden wanneer plannen stagneerden/stilvielen. Als je te veel schuifruimte 
hebt en te veel plannen in behandeling neemt is dit ook niet zonder risico. Dan ontstaat het risico 
dat er juist minder woningen worden gebouwd. Dat komt doordat ontwikkelaars vaak pas starten 
met de bouw als ze 700Zo van de woningen hebben verkocht. Als je 10 plannen hebt voor de bouw 
van elk 50 woningen en al die plannen komen niet aan het 10QZo verkooppercentage wordt er 
niets gebouwd. Dan is het beter om 5 plannen in behandeling te nemen van elk 50 woningen die 
wel het verkooppercentage van 70ū7o halen en daardoor wel worden gerealiseerd.

In regionaal verband willen we afspraken maken over het verhogen van de woningproductie (de 
RIA West Brabant West). De wens van uw raad zullen we in dit regionale overleg meenemen en
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onderzoeken op haalbaarheid op de langere termijn. De resulaten van dit regionale overleg 
zullen vanzelfsprekend met u worden teruggekoppeld.

Conclusie: De motie is op het punt van aantallen woningen, in ieder geval voor de korte termijn, 
niet uitvoerbaar. We stellen voor om zoals in het verleden op overschot door te plannen om in de 
toekomst schuifruimte te hebben zodat er extra woningen kunnen worden gebouwd.

Dat het college een actieve rol moet vervullen om bij de woningstichtingen en 
projectontwikkelaars kenbaar te maken dat de 2596 nestverlaters opgenomen dienen te 
worden bij de vergunningaanvraag;

Ons standpunt:
Een omgevingsvergunning wordt verleend voor de bouw van woningen, bijvoorbeeld voor 
vrijstaande woningen maar ook voor appartementen of kleine studio's. In de praktijk wordt via de 
woninggrootte en vormgeving op de beoogde doelgroep gestuurd. In een vergunning is niet te 
bepalen wie er in een woning moet wonen. Dit is in strijd met de grondwettelijke vastgelegde 
vrijheid van vestiging en dus juridisch niet uitvoerbaar.

Conclusie: Uw motie is op punt juridisch niet uitvoerbaar.

Dat het college erop toeziet dat nieuwbouw, inclusief de 2596 nestverlaters, evenredig wordt 
verdeeld over alle kernen, mits dit juridisch kan.

Ons standpunt:
In theorie kan dit uitgangspunt worden aangehouden, ook juridisch, maar in de praktijk is dit 
onwenselijk. Je moet niet alleen kijken naar de gewenste woningbouwverdeling per kern maar 
ook naar ruimtelijke aspecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grote bedrijfsloods die voor 
overlast zorgt in een bepaalde kern. Het is wenselijk om een dergelijk bedrijf te saneren ook als 
er meer woningen dienen te worden gebouwd dan op basis van evenredigheid zou kunnen. Door 
het aanhouden van het evenredigheidsuitgangspunt zou een dergelijk wenselijk bouwinitiatief 
niet doorgaan, waardoor de bouwproductie omlaag gaat in plaats van omhoog. Door het 
vaststellen van de nieuwe omgevingsvisie kan uw gemeenteraad zelf deze afweging maken 
tussen ruimtelijke aspecten en leefbaarheid van kernen en het idee om woningbouw zo veel 
mogelijk evenredig te verdelen over de kernen. Echter evenredigheid zonder meer vastleggen als 
hard uitgangspunt gaat contraproductief werken en belemmert de voortgang van de 
bouwproductie.

Korte toelichting: Zoveel als mogelijk is iets anders dan uitgaan van evenredige verdeling. Als uw 
raad als uitgangspunt neemt evenredige verdeling over de kernen zullen mensen die in bezwaar 
of beroep gaan tegen een omgevingsplan of bestemmingsplan dit gebruiken om een bouwplan 
juridisch te torpederen wanneer het afwijkt van de evenredigheidseis.

Conclusie: De motie zullen we op dit punt niet uitvoeren omdat dit negatieve consequenties zal 
hebben voor de woningbouwproductie en voor de leefbaarheid van kernen.

Dat de kernvisies volgens de kaders van het initiatiefvoorstel voor de begroting 2022 ter 
besluitvorming worden voorgelegd aan uw gemeenteraad.
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Ons standpunt:
Dit is in het kader van zorgvuldige besluitvorming niet mogelijk. Uw raad heeft geopperd dat de 
kernvisies ook betrekking dienen te hebben op het voorzieningenniveau. Hier loopt al een apart 
traject voor. Het idee is kernvisies op te stellen over het wonen, waarschijnlijk in combinatie met 
zorg. Dit vergt echter de nodige tijd waar het betreft het boven halen van de nodige informatie 
maar ook als het gaat om een goede afstemming met onze maatschappelijke partners zoals 
woningcorporaties en huurdersverenigingen. Hierdoor is het niet mogelijk om deze visies voor de 
begroting van 2022 aan te bieden.

Conclusie: De motie zullen we op dit punt niet uitvoeren omdat er voor het onderwerp 
voorzieningen al een traject loopt en omdat het in het kader van een zorgvuldige besluitvorming 
en interactief betrekken van andere partijen niet mogelijk is om op zo een korte termijn 
kernvisies vast te stellen.

Ten slotte: Indien uw wilt dat er meer woningen gebouwd gaan worden is het verstandig om 
zaken niet al te gedetailleerd vast te leggen en meer uit te gaan van het uitzetten van een 
denkrichting in plaats van concrete normen (denken vanuit de bedoeling in plaats van uit regels). 
Dit omdat elk punt dat uw gemeenteraad hard vastlegt in een juridische procedure door 
bezwaarmakers tegen ons kan worden gebruikt en natúúrlijker veel belangrijker daarmee dus 
ook tegen de woningzoekenden.

Hoogachtend, ^
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

M.J.P. dejoi elt, MBA
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