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Onderwerp
Woningbouwplanning 2022 t/m 2031

Steenbergen; 18 januari 2022

Aan de Raad,

1. Inleiding
Tot nu toe werd uw gemeenteraad jaarlijks op de hoogte gebracht van de evaluatie van het 
woonbeleid, Waaronder ook begrepen het inzicht in lopende en nieuwe in voorbereiding zijnde 
plannen. Bij de lopende woningbouwprojecten werd niet alleen teruggeblikt naar het afgelopen 
jaar maar ook vooruitgeblikt naar de te verwachte woningbouw voor de komende járen.
De jaarlijkse evaluatie van het totale woonbeleid zal nog worden opgesteld en wordt uiterlijk in 
mei 2022 aan uw raad aangeboden. Omdat er in maart en april geen raadsvergaderingen zijn 
wordt het inzicht in lopende en nieuwe woningbouwprojecten nu al gegeven en wordt specifiek 
aangegeven aan welke nieuwe plannen gewerkt wordt in 2022. Zodra de nieuwe omgevingswet 
van kracht is zal de woningbouwplanning ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden in 
plaats van enkel als raadsmededeling.

2. Achtergrond
Hoe werkt het woonbeleid juridisch en beleidsmatig op de verschillende schaalniveaus
gemeente, regio en provincie?

Provinciaal beleid
In de verordening Ruimte van de provincie, artikel 37, is opgenomen dat er een regionaal 
ruimtelijk overleg wordt ingesteld waarbij regionale afstemming en afspraken worden gemaakt 
tussen de deelnemende gemeenten over de programmering en planologische voorbereiding van:
1. de bouw van woningen;
2. de aanleg, uitbreiding, herstructurering en transformatie van bedrijventerreinen, 
zeehaventerreinen en kantorenlocaties;
3. overige stedelijke voorzieningen, waaronder detailhandelslocaties;
4. infrastructurele voorzieningen;
5. landschapsontwikkeling en andere ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied

Voor het onderwerp wonen bestaat de regio uit de gemeenten: Woensdrecht, Bergen op Zoom, 
Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen ^ de subregio West). Met de 
gemeente Tholen worden wel afspraken gemaakt maar deze gemeente ligt in de provincie 
Zeeland dus juridisch gezien kan de provincie Noord-Brabant hier niets van vinden.

Voor de andere onderwerpen is het schaalniveau de Regio West-Brabant (RWB). Hieronder vallen 
behalve eerdergenoemde gemeenten ook de gemeente Breda en omliggende gemeenten.
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Jaarlijks worden er op bestuurlijk niveau, tussen de betreffende wethouders afspraken gemaakt 
over, van, voor de geplande woningbouw per gemeente en dit vormt vervolgens de juridische 
basis om een bestemmingsplan te kunnen vaststellen. Concreet houdt dit dus in dat een 
gemeente niet eenzijdig woningbouwlocaties met meer dan 10 woningen kan ontwikkelen 
zonder dat dit is afgestemd in de regio. Een gemeente dient dus zijn woningbouwambities 
verplicht af te stemmen in de regio. Als dit niet gebeurt, is een plan in strijd met het provinciale 
beleid vastgelegd in de Verordening Ruimte.

Woningbouwplanning in relatie tot de provinciale woning behoefteprognoses
De woningbouwprognoses van de provincie van 2020 zijn leidend wat betreft de planning. Deze 
prognoses gaan uit van een binnenlands migratiesaldo van 0. Het buitenlands migratiesaldo is 
positief. Boven op deze prognoses is regionaal afgesproken (subregio West) dat de gemeente 
Steenbergen rekening dient te houden met de bouw van 210 woningen extra in verband met de 
aanwezigheid van het bovenregionale bedrijventerrein en glastuinbouwgebied Agro Food Cluster 
Nieuw-Prinsenland. Het uitgangspunt om uit te gaan van de provinciale prognoses is ook 
vastgelegd door de gemeenteraad in de Woonvisie vastgesteld in maart 2015.
210 woningen voor het AFC in plaats van de oorspronkelijke 300, omdat uit inventarisatie blijkt 
dat er gemeente breed, sinds de vaststelling van de afspraken met de provincie in 2010, 90 
woningen meer zijn gebouwd dan in de prognoses van de provincie. Er zijn dus 90 extra 
woningen gebouwd in de afgelopen 10 jaar ten opzichte van de provinciale prognoses ten tijde 
van bestuurlijk gemaakte afspraken. In onderstaande tabellen staat de geraamde 
woningbehoefte weergegeven in relatie tot de harde plancapaciteit ^plancapaciteit waarvan het 
bestemmingsplan is vastgesteld, maar nog geen woningen zijn gebouwd) en het streefcijfer voor 
de te bouwen woningen voor de periode tot 1-1-2032.

Geraamde woningbehoefte per 1-1-2032
Geraamde woningbehoefte
1-1-2032

11255 woningen

Extra woonbehoefte vanwege AFC Nieuw-Prinsenland 210 woningen
Totaal streefgetal 1-1- 2032 11465 woningen

Te bouwen aantal woningen tot 2032
Totaal geraamde woningbehoefte tot 2032 11465 woningen
Omvang woningvoorraad per 1-1-2022 10567 woningen
Totaal streefgetal tot 2032 898 woningen

Geplande ruimte voor nieuwe initiatieven woningbouw
Te bouwen aantal woningen tot 2032 898 woningen
Harde plancapaciteit per 1-1-2022 400 woningen
Totaal streefgetal nieuwe bestemmingsplannen 
woningbouw tot 2032

498 woningen

Voor de duidelijkheid: we mogen meer bouwen dan de streefcijfers aangeven, mits regionaal 
afgestemd. De cijfers zijn niet meer dan een indicatie. Uit de tabel blijkt dat er nog voldoende 
ruimte aanwezig is om nieuwe plannen in procedure te brengen. Helemaal vrijblijvend zijn de 
indicatieve cijfers ook weer niet. Op basis van de zogenoemde ladder voor duurzame 
verstedelijking, artikel 10 van het besluit ruimtelijke ordening, dient altijd aangetoond te worden 
dat er voldoende marktbehoefte is. Wanneer dat niet kan worden aangetoond, dan is een 
ruimtelijk instrument juridisch niet houdbaar en kan er tegen dat instrument succesvol een 
beroep worden ingediend."
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De behoefte bij een woonplan wordt bepaald door de confrontatie van de langetermijnprognose 
van de vraag naar woningen, met het woningaanbod in de bestaande plancapaciteit om in die 
vraag te voorzien. In veel provincies en regio's, waaronder ook de provincie Noord-Brabant, zijn 
prognosemodellen beschikbaar die bruikbaar zijn om de behoefte te bepalen.

Nieuwe gemeentelijke ontwikkelingen Woonbeleid (kwantitatief)

Op 25 maart 2021 heeft uw raad een initiatiefvoorstel vastgesteld waarin o.a. is opgenomen dat 
er dient te worden gebouwd naar ambitie in plaats van naar behoefte. Wat dit dan exact ínhoud 
stond niet vermeld. Op 8 juli 2021 heeft uw gemeenteraad via een aangenomen motie de term 
bouwen naar ambitie nader gespecificeerd door een jaarlijks aantal te bouwen woningen te 
noemen van tussen de 200 en 300 woningen. Het college heeft als antwoord gegeven dat deze 
ambitie voor de eerstkomende járen niet haalbaar is en de raadsambitie zal inbrengen in de 
regio en is nu aan het onderzoeken hoe hiermee om te gaan. (Zie raadsmededeling 28 
september corsanr. RD2100206). Het is in ieder geval wel noodzakelijk om het regionaal af te 
stemmen. Eenzijdig kan een gemeente op basis van de provinciale Verordening ruimte dit soort 
besluiten niet nemen.

In de motie van 8 juli staat eveneens opgenomen dat de extra woningbehoefte evenredig moet 
worden verdeeld over de verschillende kernen. Dit uitgangspunt is niet eerder gehanteerd. Bij de 
vaststelling van de Woonvisie in 2015 en later bij de vaststelling van de actualisering van de 
structuurvisie in september 2019 is vooral gekeken naar de plannen die er waren en de locaties 
die geschikt zijn. Dit in de motie van uw gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt van evenredige 
verdeling had tot voor kort onuitvoerbaar geweest omdat duidelijk is dat de grootste 
woningbouwvraag en behoefte eigenlijk de laatste 20 jaar al ligt in de grotere kernen. Hoe groter 
een kern hoe groter de aantrekkingskracht om te wonen. Dit was ook landelijk het beeld. Door 
corona en de hieraan gekoppelde opkomst van het thuis werken is er echter het nodige 
gewijzigd. Het wonen in de kleine kernen is ineens populair en aantrekkelijk geworden. De vraag 
is wel in hoeverre deze trend zich voortzet. Dus monitoring en flexibiliteit blijven ook in de 
toekomstige woningbouwplanning en productie belangrijk. Als uw raad het uitgangspunt van 
zoveel als mogelijk evenredig verdelen wilt aanhouden, zal dit nog niet direct gevolgen hebben 
omdat veel plannen al hard zijn of in procedure zijn gebracht. Op de langere termijn kunt u dit 
uitgangspunt echter wel aanhouden. Consequentie hiervan kan wel zijn dat wanneer de markt 
geen woningbouwplannen oppakt in een kern, de gemeente een actievere grondpolitiek zal 
dienen te voeren met de daaraan verbonden risico's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kern 
Kruisland.

Nieuwe regionale ontwikkelingen

Ondanks het feit dat de gemeente Breda onderdeel uitmaakt van de RWB (Regio West-Brabant) is 
de gemeente Breda zich steeds meer gaan richten op samenwerking met Tilburg. Op initiatief 
van de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal is daarom onderzocht samen met de andere 
West-Brabantse gemeenten, Woensdrecht, Rucphen, Steenbergen, Halderberge en Moerdijk of 
deze gemeenten niet als zelfstandige stedelijke regio kan worden aangewezen door de provincie. 
De provincie staat hier positief tegenover. Dit houdt dus in dat de samenwerking op het gebied 
van het wonen zoals die er nu is, ook wordt uitgebreid naar de andere genoemde 
beleidsterreinen in de Verordening ruimte. Wat dan de verhouding tot de RWB wordt, is nog niet 
duidelijk.
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Het Rijk heeft op dit voornemen positief gereageerd. Op deze wijze is het bijvoorbeeld 
makkelijker om middelen te ontvangen van het Rijk om onrendabele woonlocaties te 
ontwikkelen. Om de nieuwe samenwerking inhoudelijk vorm te geven moet er een zogenaamde 
RIA (Regionale investeringsagenda) worden gemaakt. Voordat deze samenwerking vorm kan 
worden gegeven dient er natuurlijk een politiek besluit te worden genomen door de betreffende 
colleges en gemeenteraden. De planning is nu dat dit in de 2e helft van 2022 zal gebeuren.

Het aanwijzen van de regio West-Brabant- west als stedelijke regio zal mogelijk gepaard gaan met 
een extra woningbouwopgave. Er zal echter altijd dienen te worden voldaan aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking ook onder de RIA. De komende tijd zal bekeken worden hoe groot deze 
mogelijke extra bouwopgave zal zijn voor de regio en de afzonderlijke gemeenten. In de nu 
voorliggende woningbouwplanning is geen rekening gehouden met de nieuwe regionale 
samenwerking op basis van de RIA en wordt dus uitgegaan van de huidige behoefteramingen van 
de provincie + de extra bouwopgave voor het Agro Foodcluster Nieuw Prinsenland.

Nieuwe Provinciale ontwikkelingen

De nieuwe in 2022 vast te stellen provinciale omgevingsverordening gaat uit van de huidige 
systematiek van noodzakelijke regionale afstemming alvorens nieuwe bestemmingsplannen ten 
behoeve van woningbouw kunnen worden vastgesteld. Hieraan verandert dus weinig. De extra 
woningbouwambities zijn echter wel nieuw. Hier zal de provincie ook iets van moeten vinden.

3. Overwegingen
In de bijlage genaamd woningbouwplannen 2022 t/m 2031 wordt een overzicht gegeven in de 
verschillende woningbouwplannen waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen:
- Harde plannen: Dit zijn woningbouwplannen waarover uw gemeenteraad al een besluit heeft 
genomen door vaststelling van een bestemmingsplan en die al onherroepelijk zijn.
Onherroepelijk wil zeggen dat er geen rechtsgang meer tegen de plannen open staat. Hier kunt u 
dus niet meer op sturen als gemeenteraad.

* Zachte plannen: Dit zijn woningbouwplannen die al in procedure zijn gebracht maar waarover 
nog geen definitief planologisch besluit is genomen of plannen die wel zijn vastgesteld maar waar 
nog een beroepsprocedure tegen loopt bij de rechtbank.

* Potentiële woningbouwplannen: Dit zijn woningbouwplannen waarvoor al wel de wens is geúit 
om woningen te bouwen door een eigenaar van gronden of door een ontwikkelaar (in de 
breedste zin van het woord dit kan ook een woningcorporatie zijn, de gemeente zelf of een 
collectief particulier opdrachtgeverschapscollectief), maar waar nog geen concrete 
voorbereidingen worden getroffen tot het aanpassen van het bestemmingsplan.

In de bijlage staan plannen opgenomen die per 1-1-2022 nog als potentieel staan aangegeven 
maar door onze besluitvorming nu onder de categorie zachte plannen vallen. Voor deze plannen 
is het vrij zeker dat ze de komende járen in procedure kunnen worden gebracht.

Het gaat hierbij om de volgende plannen. De locaties betreffen allen inbreidingslocatie en kunt u 
vinden in de bij deze raadsmededeling gevoegde kaarten/luchtfoto's:

1. Kruispoort Steenbergen.
2. Oosthavendijk Steenbergen
3. Franseweg Steenbergen
4. Kop van Zuid Steenbergen
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5. Kade, Dinteloord
6. Dorus Rijkersstraat Dinteloord
7. Karei Doormanstraat Dinteloord
8. Hoogstraat 1 Welberg
9. Hoogstraat 18-20 Welberg
10. Voetbalvelden De Heen

Er werd in 2021 al gewerkt aan de volgende zachte plannen. Het gaat hierbij om 
de onderstaande plannen. Deze plannen worden voor de volledigheid hierbij ook genoemd.

11. West Havendijk Steenbergen
12. Oostdam Steenbergen
13. Van Heemskerckstraat/ Karei Doormanstraat Dinteloord
14. Westgroeneweg Dinteloord

De bovengenoemde 14 zachte plannen zijn de concrete plannen waaraan nu gewerkt wordt of 
gewerkt gaat worden.

Waar het betreft de harde en zachte plannen is in onderstaande tabel een overzicht gegeven per 
kern. Waarbij aangetekend moet worden dat de aantallen bij de uiteindelijke uitwerking nog 
enigszins kunnen afwijken omdat in de bestaande bestemmingsplannen een zekere flexibiliteit is 
aangebracht om meer of minder woningen te bouwen en voor de zachte plannen de 
stedenbouwkundige invulling en vaak ook het woningbouwprogramma nog dienen te worden 
uitgewerkt.

Tabel overzicht te verwachten toevoegingen aan de woningvoorraad voor de komende 10 
jaar op basis van de harde en zachte woningbouwplannen._____________________________

2022 t/m 2024 2025 t/m 2027 2027 t/m 2031 Tot nu toe
bekend

Volgens de 
ramingen op
basis van
evenredige
verdeling

Steenbergen 290 100 140 530 432
Dinteloord 68 35 85 188 209
Kruisland 2 1 0 3 90
Nieuw-Vossemeer 33 4 1 37 81
Welberg 5 50 1 56 66
De Heen 1 30 10 41 20
Totaal 400 220 235 855 898

Nota bene: het betreft een globale indicatieve verwachting. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom 
plannen uiteindelijke later worden ontwikkeld of juist iets eerder dan gepland. Ook de aantallen per 
plan kunnen nog wijzigen. De periode tot en met 2024 is vrij zeker voor daarna is de verwachting dat 
de uiteindelijke productie hoger zal zijn omdat er weer nieuwe harde en zachte plannen zullen worden 
toegevoegd in de komende járen.

Conclusie is wel dat de kernen Kruisland en in mindere mate Nieuw-Vossemeer achterblijven 
wanneer je het uitgangspunt hanteert om zoveel mogelijk evenredig de woningbouw over de 
kernen te verdelen. Het zoeken naar woningbouwlocaties in deze beide kernen heeft dan ook de 
eerste prioriteit.

Bij de zachte plannen staat het woningbouwplan op het voormalige terrein van Prodimex in het 
buurtschap de Heense Molen niet genoemd. Het plan is in 2018 al wel voor inspraak in
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procedure gebracht. Sindsdien gebeurde er weinig. Bij navraag bij de eigenaar is door de 
eigenaar aangegeven dat het plan in ieder geval voorlopig niet verder in procedure meer wordt 
gebracht. Dit plan wordt dan ook niet langer opgenomen in de woningbouwplanning. Dit wil niet 
zeggen dat het plan niet meer ontwikkeld kan worden. Alleen dat het in ieder geval nu niet meer 
op de lijst van te ontwikkelen woningbouwplannen komt te staan.

De plannen Stoofdijk 37A/B Dinteloord en Brugweg Kruisland, zijn ook niet opgenomen in de 
planning omdat hiervoor in 2016 en 2018 al een principe-uitspraak is gedaan en verder niets 
meer is vernomen. Er zal nog wel navraag worden gedaan naar de stand van zaken. Afhankelijk 
van het antwoord kunnen ze in 2023 alsnog op de woningbouwplanning komen. In een aparte 
bijlage vindt u ter achtergrondinformatie de stand van zaken per 1 -1 -2022 van alle harde, zachte 
en potentiële plannen weergegeven.

4. Middelen
Bij elk individueel plan zal naar de financieel economische uitvoerbaarheid worden gekeken.
Het uitgangspunt van evenredige verdeling van woningbouw over de kernen en de voorkeur die 
hier dan automatisch uit voortvloeit om meer woningbouwplannen te ontwikkelen in Kruisland 
en Nieuw-Vossemeer kan invloed hebben op de omvang van de financieringsmogelijkheden voor 
de rondweg West bij Steenbergen.

5. Duurzaamheid
Bij de concrete ontwikkeling van woningbouwplannen zal altijd rekening worden gehouden met 
duurzaamheidsaspecten.

6. Risico's
Aan het aanwijzen van de te ontwikkelen woningbouwprojecten zitten weinig risico's. De plannen 
vallen binnen de huidige behoefteramingen. Natuurlijk zijn er altijd marktrisico's en bestaat het 
risico van bezwaar- en beroep tegen individuele woningbouwplannen.

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

R.P. van dèrT ít, MBA
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