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onderwerp Reactie/bedenkingen initiatiefvoorstel 
betaalbaar wonen in de gemeente Steenbergen, 23 februari 2021
Steenbergen, ook voor nestverlaters

Geachte heren Kouwen en Baali

In uw brief ontvangen op 10 februari 2021 vraagt u ons om een reactie (bedenkingen) 
over uw voornemen tot het indienen van een initiatief raadsvoorstel voor 
nestverlaters op de woningmarkt. Hieronder vindt u onze reactie met daarbij ons 
verzoek om daar waar nodig c.q. wenselijk rekening te houden met deze reactie 
alvorens het voorstel definitief ter besluitvorming voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Alvorens inhoudelijk in te gaan op uw conceptinitiatiefvoorstel zullen 
we kort ingaan op de problematiek van starters ^nestverlaters) op de woningmarkt.

Korte samenvatting problematiek van nestverlaters op de woningmarkt 
Een aantal járen geleden was voor de starter ^nestverlater) met een gemiddeld 
inkomen een reguliere kooprijwoning nog bereikbaar. Door de toegenomen 
buitenlandse migratie is het aanbod aan woningzoekenden echter zo groot geworden 
dat er een te kort is aan woningen in Nederland. Deze schaarste heeft geleid tot 
prijsstijgingen. Waardoor ook starters met een redelijk inkomen, die dus niet behoren 
tot de zogenaamde primaire doelgroep van beleid en daardoor niet in aanmerking 
komen voor een sociale huurwoning, niet in staat zijn om een woning te kopen. Een 
aanzienlijk gedeelte van de nestverlaters wordt tegenwoordig echter financieel 
geholpen door hun ouders waardoor ze toch in staat zijn om ondanks de gestegen 
prijzen een woning te kopen. Een grote groep kan echter niet leunen op zijn of haar 
ouders. Duidelijk is dat er een probleem is op de woningmarkt waardoor nestverlaters 
moeilijker een huis kunnen kopen of huren dan een aantal járen geleden. De omvang 
van de groep starters op de woningmarkt (nestverlaters) valt in absolute aantallen wel 
redelijk aan te geven, maar welk percentage problemen heeft om op de huidige 
woningmarkt een woning te kopen ofte huren valt moeilijk te kwantificeren. Het enige 
dat we weten is dat de groep groot is. Wij geven deze reactie/bedenkingen dan ook 
weer in relatie tot de bredere context en andere doelgroepen.
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In het concept besluit staat puntsgewijs opgenomen wat u aan de gemeenteraad wilt 
voorstellen. Achter ieder punt vindt u onze reactie:
Uw voorgestelde Concept Besluit
1. Het college opdracht te geven om:

a. In het jaarlijkse document 'Woonontwikkelingen' een evaluatie op te 
nemen aangaande het beleid van dit initiatiefvoorstel.

b. De kernvisies op te stellen volgens de kaders zoals besloten middels dit 
initiatiefvoorstel, inclusief hoofdstukken over innovatief woonbeleid en 
het voorzieningenniveau.

Onze reactie op punt 1a:
1a is akkoord. Dit zullen we verwerken in de jaarlijkse evaluatie.

Onze reactie op punt 1 b:
In de prestatieafspraken met de corporaties staat nadrukkelijk opgenomen dat we naar 
kernvisies willen waar het betreft de toekomst van de sociale huurwoningvoorraad maar 
ook wat betreft zorg. Een woonzorgvisie dus op kernniveau. Zorg en wonen worden dan 
samengenomen vanwege de nadrukkelijke samenhang met elkaar. Uitgangspunt is dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dit kan alleen als de zorg op orde 
is. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe woonvormen waarbij mensen wel zelfstandig 
wonen maar de zorg dichtbij aanwezig is. Tevens is het van belang om inzicht te 
hebben in de behoefte aan intramurale zorg naar de toekomst toe. Dit heb je nodig 
om de behoefte aan alternatieve woonvormen op het snijvlak van wonen en zorg te 
kunnen bepalen.
Om andere voorzieningen, zoals commerciële voorzieningen of sportvoorzieningen 
hierbij te betrekken is zeker belangrijk maar het zorgt voor onnodige vertraging, terwijl 
snelheid op het gebied van wonen en zorg juist geboden is, mede gelet op de 
toenemende vergrijzing en de verdere concrete uitwerking van de plannen van zowel 
Tante Louise als Stadlander die samenhangen met de vergrijzing. Het is verstandiger 
om de andere punten separaat op te pakken via het economisch beleid en het nog 
nader uit te werken beleid maatschappelijk vastgoed. Uiteindelijk zal de totale 
integraliteit dan een plaats krijgen in de omgevingsvisie en/of een aanpassing van de 
kernvisies. Er wordt u dan ook afgeraden, in ieder geval voor de korte termijn, om bij 
de woonzorgvisies op kernenniveau andere voorzieningen te betrekken. De kernvisies 
zullen uiteindelijk aan u worden voorgelegd ter besluitvorming en zullen in eerste 
instantie dus puur gericht zijn op wonen en zorg en niet op andere maatschappelijke 
en commerciële voorzieningen.

Uw voorgestelde concept-besluit
2. Dat de gemeente Steenbergen:

a. Bouwt naar ambitie in plaats van naar behoefte, met als doel het 
behouden en aantrekken van meer jongeren binnen de gemeente 
Steenbergen.

b. Ernaar streeft voor nestverlaters tenminste 2596 meer woonruimte te 
realiseren dan de zogenaamde geïnventariseerde behoefte, en zich 
met deze beschikbaarheid aan woningen te profileren middels 
publiekscampagnes.

Onze reactie op punt 2a:
Dit gebeurt nu ook al. Besluitvorming op dit punt is dus overbodig.
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Door de provincie en via marktonderzoek in de regio wordt de behoefte gepeild en dit 
wordt als richtlijn gehanteerd voor de bouwopgave. Dit is echter geen maximum. Het 
is toegestaan om meer te bouwen Ook de provincie legt geen enkele beperking op. In 
tegendeel zij moedigen extra bouwproductie juist aan. In de praktijk blijkt het echter al 
moeilijk om naar de behoefte te bouwen. In de regio Brabant West als geheel is er de 
afgelopen járen juist minder gebouwd dan door de provincie geraamd. In de 
gemeente Steenbergen lag dit anders.

Jaartal 2017 2018 2019 2020
Provinciale ramingen
2017 (excl. extra 
woningbouwafspraken)

50
woningen

40
woningen

60
woningen

60
woningen

Daadwerkelijke 
toegevoegde woningen 
in de gemeente.

80
woningen

74
woningen

103
woningen

74
woningen

Er werden in de afgelopen járen in de gemeente dus juist meer woningen toegevoegd 
aan de woningvoorraad dan geraamd in 2017 door de provincie.

Aanvullend op het voorgaande is in de regio West een initiatief gestart tot het 
opstellen van een RIA (Regionale investeringsagenda). Een investeringsagenda voor 
wonen, werken, voorzieningen en bereikbaarheid van de regio. Het idee hierachter is 
om investeringen te doen in de regio op genoemde punten en hiervoor dan ook 
middelen te kunnen ontvangen bijvoorbeeld in de vorm van subsidies vanuit het rijk. 
Waar het betreft het onderdeel Wonen in de RIA wordt het volgende centrale thema 
gehanteerd. De subregio West Brabant West als interessant woon- en leefgebied als opvang
c.q. overloopgebied laten dienen voor de woningbouwopgave in de zuidelijke randstad. 
Onderzocht wordt of de regio een aanbod kan doen in de richting van het rijk om een 
gedeelte van de woningbouwopgave voor de zuidelijke randstad te faciliteren. Het 
gaat hierbij dan om extra woningbouw boven op de provinciale behoefteramingen. In 
de loop van 2021 zal er een verdere uitwerking komen om invulling te geven aan een 
RIA West-Brabant west en zal de gemeenteraad hiervan op de hoogte worden 
gebracht.

Onze reactie op punt 2b:
Wij raden u af om dit punt op te nemen in uw uiteindelijke raadsvoorstel.
Nergens is namelijk vastgelegd hoeveel woningen er voor starters moeten worden 
gerealiseerd. Wel is er sprake van een geraamde woningbehoefte die het gevolg is van 
bevolkingsgroei door vooral buitenlandse migratie en gezinsverdunning (toename 
aantal één en twee persoonshuishoudens). Het regionale woningmarktonderzoek 
geeft een indicatie ook op gemeentelijke niveau waar het betreft de behoefte aan 
typologie woningen. Hier wordt bij de beoordeling van nieuwe bouwplannen wel naar 
gekeken maar ze zijn nooit echt vastgelegd als streefdoel. De cijfers zijn bovendien niet 
zo fijnmazig dat deze puur naar starters zijn te herleiden. Het is dan ook niet duidelijk 
ten opzichte van welk cijfer er meer dan 2596 woonruimte dient te worden 
gerealiseerd.

Het is bovendien niet zo dat alleen nieuwbouw de starters (nestverlaters) kan helpen. 
De bestaande woningvoorraad vormt verreweg het grootste aantal woningen en het 
grootste aanbod en is daarmee ook voor starters zeer belangrijk. De gemeenteraad 
heeft bij de vaststelling van het arbeidsmigratiebeleid bepaald dat het wenselijk is om
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kamerverhuur voor arbeidsmigranten in de reguliere woningvoorraad nu ook 
daadwerkelijk te beëindigen. Volgens de regels mocht dit al sinds 2015 niet, maar in de 
praktijk werd hier niet tegen opgetreden. De bedoeling is nu om de illegale 
kamerverhuur te beëindigen en deze woningen weer toegankelijk te maken voor o.a. 
starters op de woningmarkt. Het gaat hierbij dan om meer dan 100 woningen. 
Daarnaast is het ook verstandig om de doorstroming vooral van ouderen te 
bevorderen. Zodat de vrijkomende woningen dan ook weer op de woningmarkt 
beschikbaar komen voor o.a. starters. Dus naast nieuwbouw voor starters kan ook 
juist nieuwbouw geschikt voor ouderen een bijdrage leveren om het woningaanbod 
voor starters te vergroten.
Er wordt in de nieuwbouw nu al steeds nadrukkelijk een voorkeur gegeven aan 
woningbouw voor starters. Evaluatie en monitoring vindt regelmatig plaats daarom 
valt nu niet bij voorbaat al aan te geven of deze voorrangssituatie ook nog over 
pakweg 4 jaar logisch is.

Dat starters aandacht nodig hebben is wel duidelijk en heeft al geruime tijd onze 
aandacht ook door de realisering van goedkope huur en koopprojecten. Enkele 
voorbeelden: In Dinteloord wordt de kerk verbouwd naar kleinschalige 
huurappartementen/studio's, in de Pinas ook in Dinteloord zijnl 4 kleine goedkopere 
koop- en huurwoningen opgeleverd. In Steenbergen Buiten de Veste zijn al 
verschillende nieuwbouwplannen voor jongeren in voorbereiding. In Nieuw- 
Vossemeer en Kruisland zijn we momenteel gestart met een onderzoek om ook hier 
goedkope woningbouw voor starters te realiseren. We stellen voor om indien mogelijk 
met de dorpsraden in eerste instantie naar vraagbundeling en een nestverlatersplan 
toe te werken. Als gemeente werken we mee in de locatieontwikkeling. Op deze 
manier geven we als gemeente de kandidaat-nestverlaters en dorpsraden een actieve 
rol in dit proces dat ze later indien nog noodzakelijk zelf kunnen herhalen. Los hiervan 
zullen we ook bij projectontwikkelaars aandacht blijven vragen voor het bouwen van 
betaalbare woningen in de koop of huursector waar nestverlaters kunnen wonen.

Het voorstel waar het betreft publiekscampagnes om Steenbergen als vestigingsplaats 
te promoten is een voorstel om mee te nemen bij de verdere uitwerking van de RIA.
Op korte termijn raden wij u aan om dit niet op te pakken. Het heeft geen nut om 
hieraan nu te gaan werken omdat het probleem niet zit aan de vraagkant. Er zijn 
genoeg nestverlaters die hier willen wonen zowel uit de gemeente zelf als daarbuiten. 
Het probleem zit aan de aanbodzijde. Door de prijsstijgingen wordt het voor 
jongeren steeds lastiger om aan een betaalbare woning te komen. De aandacht en 
prioriteit zal dan in eerste instantie moeten uitgaan naar het uitbreiden van het 
aanbod.

Uw voorgestelde conceptbesluit
3.
a. In het beleid de doelgroep nestverlaters op te nemen en te duiden en 

het college hiermee opdracht te geven dit als kader toe te passen bij 
onderhandelingen met projectontwikkelingen, woningcorporaties en - 
stichtingen.

b. Het college op te dragen om de raad via de jaarlijkse rapportages inzicht te 
geven in de inzet van het college op de uitvoering van het initiatiefvoorstel en 
de ontwikkelingen binnen te onderscheiden doelgroepen.

c. In toekomstige raadsvoorstellen gerelateerd aan wonen zal expliciet worden 
ingegaan op 'nestverlaters'.
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Onze reactie op punt 3a:
Dit gebeurt in de praktijk nu ook al en dit is wat ons betreft dan ook akkoord.
Onze reactie op punt 3b:
Akkoord hier zal als de gemeenteraad het voorstel aanneemt inzicht in worden 
gegeven.
Onze reactie op punt 3c:
Het lijkt ons verstandiger om dit alleen te doen als het relevant is. Als er bijvoorbeeld 
een voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad over wonen en zorg in relatie tot 
de vergrijzing van de bevolking is het niet logisch om het over nestverlaters expliciet te 
hebben.

4. Het college te verzoeken de Verordening Starterslening op de volgende punten 
aan te passen en aan te bieden aan de raad:
a. Het maximale koopbedrag van C184.400,- opgenomen in de 

verordening Starterslening gemeente Steenbergen om in aanmerking 
te komen voor een starterslening te verhogen naar C215.000,-.

b. Het maximale koopbedrag in de toekomst mee te laten stijgen met 
marktprijzen.

c. Het maximale leningsbedrag van een starterslening verhogen van 
C30.000,- naar C35.000,-.

d. Voor de uitvoering van de verordening aan de raad te verzoeken een 
bedrag beschikbaar te stellen van C1.000.000,-.

Onze reactie op punt 4a, b en c
Wij ondersteunen uw voorstel en daarom hebben we al een voorstel tot het 
aanpassen van de verordening uitgewerkt en kan dit worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter vaststelling in de raadsvergadering van 25 maart 2021. Punt b is 
niet meegenomen in de verordening vanwege uitvoeringstechnische redenen heeft 
het SVn uitdrukkelijk verzocht om dan jaarlijks een nieuwe prijs apart te laten 
vaststellen. Bij de vaststelling van de verhoging zal dan worden gekeken naar de 
gemiddelde jaarlijkse woningprijsstijgingen landelijk zoals die door het CBS worden 
vrijgegeven.

Onze reactie op punt 4d
Het voorstel om extra geld beschikbaar te stellen voor niet alleen het verstrekken van 
de startersleningen maar vooral ook voor de stimuleringsleningen hebben we ook al 
direct overgenomen en wordt aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd 
voor de raadsvergadering van 25 maart 2021.

Uw voorgestelde conceptbesluit:
5. Het college opdracht te geven dynamische kernbinding nader uit te werken in 

een aan de raad aan te bieden kadernota, om vervolgens in onderhandelingen 
te treden met Stadlander en Woonkwartier met als doel het realiseren van 
dynamische kernbinding in de sociale huursector voor alle kernen in de 
gemeente Steenbergen, al dan niet middels creatieve huurkorting, en de raad 
de resultaten van deze onderhandelingen terug te koppelen.

5



2104154

Onze reactie op punt 5
Wij zijn het niet eens met het gestelde doel en het idee om een kadernota op te 
stellen. Het doel moet zijn het verbeteren van de positie van nestverlaters. Het 
instrument van kernbinding kan een middel zijn om de situatie van woningzoekenden 
naar een sociale huurwoning te verbeteren en daarmee dus een bijdrage leveren aan 
het verbeteren van de positie van de nestverlater op de woningmarkt.
De woningzoekende uit een kern krijgt dan een voorrangspositie en extra punten om 
voor een sociale huurwoning in die specifieke kern aanmerking te komen.
De woningcorporaties zijn in het leven geroepen om mensen met een laag inkomen te 
huisvesten, dus ook nestverlaters met een laag inkomen. Uw voorstel over het 
opstellen van een kadernota ondersteunen wij niet één omdat de corporatie als 
gemeente hetzelfde doel nastreven (goede betaalbare huisvesting bieden voor 
mensen met een laag inkomen waaronder nestverlaters) en twee omdat de 
deskundigheid en informatie ligt bij de corporaties en niet bij de gemeente. Alle 
gegevens naar zoektijden van verschillende doelgroepen komen uit hun systeem. Het 
is dan ook verstandiger om in overleg te gaan met de corporaties en nader te kijken 
per kern en doelgroep, ouderen, jongeren en de grote tussengroep hoe lang de 
zoektijden zijn en aan de hand daarvan te kijken hoe te handelen en wel of niet 
kernbinding te introduceren voor de sociale huurwoningvoorraad op basis van 
objectieve gegevens per kern die uit het systeem van Stadlander en Woonkwartier 
komen. De resultaten van dit proces zullen worden teruggekoppeld en besproken met 
de raad.

Uw voorgestelde conceptbesluit (voor de overzichtelijkheid begint de 
beantwoording vanwege de omvang van de vragen direct na 6a en dan na 6b en 
tenslotte naar 6c).
6. Het college opdracht te geven om:

a. Bij nieuwbouwprogrammering van ontwikkellocaties extra in te zetten
op:
I) Doorstroming van ouderen in de huur- en de koopsector.
II) Woningbouw voor nestverlaters zodat de 25%-ambitie 

(oplossingsrichting I) wordt behaald.
Onze reactie op punt 6a
Punt I is akkoord.
Wij verzoeken u om punt II niet op te nemen in uw voorstel. Er is geen richtcijfer 
hoeveel woningen er voor starters moeten worden gebouwd. Er is wel een 
marktonderzoek en een jaarlijkse evaluatie van het woonbeleid op basis waarvan 
gekeken wordt waar accenten moeten worden gelegd qua nieuwbouw. Bij de evaluatie 
van het woonbeleid van 2019 is de raad al op de hoogte gebracht van het feit dat we 
meer de nadruk gaan leggen op de bouw van goedkopere koopwoningen omdat het 
aanbod daarvan aanzienlijk was afgenomen. Het vastleggen van harde streefcijfers is 
onwenselijk. Dit omdat juist flexibiliteit van het grootste belang is om de 
woningbouwproductie hoog te houden. Dit is ook één van de redenen geweest naast 
het zo efficiënt als mogelijk begeleiden van ruimtelijke procedures dat de 
woningbouwproductie in de gemeente Steenbergen hoger ligt dan in de andere 
gemeenten in de regio. Het is dan ook van het grootste belang om geen exacte 
doelstellingen vast te leggen. U moet zich hierbij realiseren dat wat nu in procedure 
wordt gebracht vaak pas 4 of 5 jaar later of soms zelfs nog later wordt gebouwd.
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Dit is ook de belangrijkste reden dat flexibiliteit in beleid, contracten en 
bestemmingsplannen van het grootste belang is om de woningbouwproductie hoog te 
houden. Het hanteren van strakke richtgetallen werkt averechts en beperkt de 
flexibiliteit om in te springen op wijzigingen in de woningmarkt en zal de 
woningbouwproductie juist vertragen en de nestverlaters dus niet helpen.

Uw voorgestelde conceptbesluit
6b. In overleg met ontwikkelaars en corporaties meer nog dan nu het geval 

privaatrechtelijke afspraken maken om de positie van nestverlaters op 
de woningmarkt te versterken, en om bij het sluiten van 
overeenkomsten met ontwikkelaars en corporaties vast te leggen dat 
bij het toekennen en toewijzen van specifieke woningen deze ook 
toegekend worden aan de doelgroep nestverlaters.

Onze reactie op punt 6b
Dit is wat ons betreft akkoord, mits natuurlijk van toepassing. Als er bijvoorbeeld een 
plan wordt ontwikkeld gericht op nieuwbouw voor senioren is het niet logisch om hier 
een verplichting op te leggen om woningen te bouwen voor nestverlaters.

Uw conceptbesluit 6c
c. Aanvullend de volgende zaken te onderzoeken en beargumenteren in 

de op te stellen kernvisies:
I) De bij oplossingsrichting VI, a benoemde nieuwbouwconcepten. 

Om het kerngevoel extra kracht bij te zetten, wordt het college 
verzocht hierover met de gemeenschap in gesprek te gaan en 
aanvullend samen op unieke (kern gerelateerde) namen te 
komen voor deze unieke woningen.

II) Bestemmingsplanwijziging en/of kadastrale splitsing van 
leegstaande (bedrijfs)panden, en deze zaken te stimuleren.

III) Vrije woonwijken, met bijzondere aandacht voor CPO en sociale 
coöperaties, waarbij bovenop provinciale inzet gemeentelijke 
publiekscampagnes zullen worden gebruikt.

IV) Voorrangsafspraken zoals benoemd bij oplossingsrichting VI, d.

Onze reactie op punt 6c:
Dit is onnodig gedetailleerd. De kernvisies worden gemaakt voor het vastleggen van 
hoofdlijnen van woonbeleid en zorg voor de kern en niet voor de ruimtelijke invulling 
en specifiek projecten. Deze zullen later in het ruimtelijke traject verder worden 
uitgewerkt. Eerst moetje de beleidsmatige kaders hebben en pas daarna ga je dit 
planmatig uitwerken naar specifieke locaties. Vernieuwende woonvormen zullen wel 
een plaats krijgen in het beleid. Dit opsplitsen tussen beleid en ruimtelijke invulling is 
van belang om de basis te leggen voor toekomstige ruimtelijke projecten en daarmee 
ook de voortgang erin te houden. Door aanpassing woonbeleid en ruimtelijke invulling 
met elkaar nu al te vermengen ontstaat er onnodige vertraging en maak je het 
onnodig complex. Hiermee worden de nestverlaters zeker niet geholpen.
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Concrete projecten kunnen gewoon worden uitgevoerd dit past gewoon binnen de 
huidige woonvisie en zullen worden besproken met belanghebbenden, zoals een 
dorpsraad, (zie ook de reactie bij punt 2b). Bij de uitvoering van de concrete projecten 
zullen we rekening houden met de door u naar voren gebrachte 4 punten.

Uw voorgestelde conceptbesluit
7. Bovengenoemde besluiten te beschouwen als aanvulling op de Woonvisie 

2015, mee te nemen in de eerstvolgende nieuwe Woonvisie.

Onze reactie op punt 7
De voorstellen hoeven niet te worden gezien als een aanvulling op de Woonvisie 2015. 
Omdat de voorstellen naadloos passen binnen de Woonvisie van 2015. Wij stellen u 
dan ook voor het niet te beschouwen als een aanvulling of aanpassing van de 
Woonvisie, maar als een nader uitvoeringsdocument voor de doelgroep nestverlaters 
dat past binnen de huidige Woonvisie.

Hoogachtend, S
Burgemeester en wethouders van Sternberger/
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