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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Tijdspad woningbouw nestverlaters in Nieuw-Vossemeer

Steenbergen; 23 november 2021

Aan de Raad,

Uw gemeenteraad heeft het volgende verzoek gedaan:

Op een braakliggende locatie in de Julianastraat in Nieuw-Vossemeer heeft de dorpsraad een 
plan ontwikkeld voor het realiseren van circal 0 betaalbare woningen geschikt voor nestverlaters. 
De grond is van Stadlander. De dorpsraad zou graag deze plannen verder ontwikkelen en de 
gesprekken met de gemeente hierover zijn tot nu toe goed verlopen en de plannen zijn goed 
ontvangen. Het proces komt echter verder níet op gang. De raad wil graag van het college, door 
middel van een raadsmededeling, een procesbeschrijving ontvangen over deze locatie om zich 
een beeld te kunnen vormen over het plan, welke stappen er tot nu toe zijn gezet en wat de 
stand van zaken is van het project?

In antwoord op uw verzoek vindt u hieronder de tot nu toe gezette stappen

Augustus 2020: Mondeling verzoek vanuit Stadlander of de gemeente interesse heeft om de 
grond aan de Julianastraat te kopen.

9 september 2020: Overleg over wonen over problematiek huisvesting starters, met dorpsraad 
Nieuw-Vossemeer waarin het idee vanuit de gemeente is geopperd om woningen voor 
starters/nestverlaters te bouwen op de grond aan de Julianastraat omdat Stadlander heeft 
aangegeven dat ze van de grond afwillen en er behoefte is aan goedkope woningen voor 
nestverlaters/starters in Nieuw-Vossemeer. Afgesproken is dat de dorpsraad het initiatief zou 
nemen om de belangstelling voor dergelijke woningen op deze locatie onder 
starters/nestverlaters te inventariseren.

14 september 2020: E-mail aan dorpsraad dat contact wordt gezocht met Stadlander over de te 
nemen vervolgstappen.

15 september 2020: Reactie dorpsraad dat ze eerst wachten op Stadlander voordat ze de 
interesse peilen onder jongeren in Nieuw-Vossemeer.

22 september Overleg met Stadlander over Julianastraat. Plannen besproken met Stadlander.

Oktober 2020 Contact met Stadlander met het verzoek om rechtstreeks contact op te nemen 
met de dorpsraad om de verkoop van grond te regelen zonder tussenkomst van de gemeente. 
Met als voorwaarde dat er betaalbare woningen voor starters/nestverlaters worden gebouwd.
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7 januari 2021: Gesprek tussen Stadlander en voorzitter dorpsraad waarin Stadlander aangeeft 
geen grond te willen verkopen voor de bouw van Starterswoningen.

8 januari 2021: Gemeente wordt van het standpunt van Stadlander op de hoogte gebracht door 
de voorzitter van de dorpsraad Nieuw-Vossemeer.

I maart 2021 Naar aanleiding van de e-mail van 8 januari 2021 wordt een bestuurlijk overleg 
ingepland, tussen wethouder wonen en de directeur van Stadlander. Na het overleg wil 
Stadlander toch wel meewerken aan de verkoop van de grond voor de bouw van 
starterswoningen, maar alleen wanneer de grond aan de gemeente wordt verkocht. Stadlander 
wil niet aan andere partijen grond verkopen. Verdere uitwerking over onder andere de prijs van 
de grond moet nog plaats vinden

3 maart 2021: Dorpsraad wordt via de gemeente op de hoogte gebracht van de uitkomsten van 
het overleg. Naar aanleiding hiervan wordt interessepeiling onder jongeren in Nieuw-Vossemeer 
uitgezet.

24 maart 2021: Eerste conceptverkaveling door gemeente opgesteld voor 9 betaalbare woningen 
voor nestverlaters/starters en gestuurd naar de dorpsraad.

31 maart 2021: Eerste conceptverkaveling met 9 woningen met 1 laag met kap voor 
nestverlaters/starters toegestuurd aan Stadlander voor verdere bespreking.

4 april 2021: Dorpsraad stuurt lijst toe met 11 belangstellenden starters uit Nieuw-Vossemeer.

20 april 2021: E-mail gestuurd naar Stadlander waarom nog geen reactie ontvangen op e-mail 
van 31 maart 2021.

Mei 2021: Telefonisch contact tussen gemeente en Stadlander met het verzoek om snel te 
reageren.

14 juni 2021: E-mail verstuurd om nu snel te reageren en prijs grond bij gemeente weg te leggen

6 juli 2021: Nogmaals e-mail verstuurd vanuit gemeente met verzoek om snel te reageren.

7 juli 2021: E-mail ontvangen vanuit Stadlander met excuses voor late reactie. Reactie kon 
blijkbaar niet eerder vanwege ziekte en onderbezetting bij Stadlander. Taxatierapport was al wel 
opgesteld. Taxatierapport is niet meegestuurd maar de prijs wordt wel gemeld.

7 juli 2021: Naar aanleiding van de e-mail wordt vanuit gemeente contact opgenomen met 
Stadlander met als uitkomst om fysiek overleg in te plannen om één en ander te bespreken.

20 juli 2021: Overleg met 2 personen van Stadlander en gemeente. Vanuit gemeente aanwezig 
beleidsmedewerker grondzaken en beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. Taxatierapport 
wordt meegenomen en besproken. Op dezelfde dag is het rapport ook via de e-mail toegestuurd 
aan de gemeente.

27 juli 2021: Vanuit gemeente wordt een verduidelijkingsvraag over taxatierapport via de e-mail 
weggelegd bij Stadlander.

II september 2021: Dorpsraad vraagt bij gemeente naar voortgang.
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13 september 2021: Gemeente antwoordt dat het nog steeds niet rond is met Stadlanden

14 september 2021: E-mail vanuit gemeente verstuurd aan Stadlander dat nog steeds geen 
reactie is ontvangen op vraag van 27 juli 2021.

21 september 2021: Via de e-mail wordt antwoord ontvangen van Stadlander op de op 27 juli 
2021 gestelde vraag.

Eind september 2021: Na intern ambtelijk/bestuurlijk overleg met zowel wethouder Baartmans 
als wethouder Knop wordt besloten om proces verder door te zetten.

5 oktober 2021: Vanuit gemeente wordt conceptkoopovereenkomst ter verdere afhandeling en 
beoordeling toegestuurd naar Stadlander.

5 oktober 2021: Dorpsraad wordt door gemeente op de hoogte gebracht van laatste 
ontwikkelingen

21 oktober 2021: Dorpsraad vraagt bij gemeente om aanvullende informatie over verdere 
proces

22 oktober 2021: Dorpsraad ontvangt aanvullende informatie en gemeente vraagt ook om 
aanvullende informatie over hoe de dorpsraad het proces met starters verder vorm wil geven. 
Ook vraagt de gemeente wie de contractpartij gaat worden voor de doorverkoop van de gronden 
door de gemeente en het verzoek om hierover overleg in te plannen.

26 oktober 2021: Stadlander stuurt aangepaste koopovereenkomst toe.

11 november 2021 Gemeente reageert op overeenkomst richting Stadlander en vraagt om 
aanpassingen.

17 november 2021: Gepland overleg met dorpsraad om verdere stappen en stand van zaken te 
bespreken.

Stand van zaken:
1. We wachten nog op een reactie van Stadlander over de conceptkoopovereenkomst en 

hopen dat de koopovereenkomst zo snel als mogelijk kan worden ondertekend.
2. Overleg met de dorpsraad over de doorverkoop en de verder te nemen stappen om de

starters/nestverlaterswoningen te bouwen.

Hoogachtend, ļ
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, ^-------N ''N de burgemeester,

J.P. de
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