
1 
 

 

 
 

 

GEMEENTE STEENBERGEN 
 
WOONONTWIKKELINGEN 
2021 

 

 

 
 

 

  



2 
 

1. Inleiding 

Dit document geeft inzicht in de ontwikkelingen ten aanzien van het wonen in 2021. Het betreft de 

jaarlijkse evaluatie van het woonbeleid. 
 

In de begroting 2022 is als na te streven effect vastgesteld het streven naar een veilige schone en 
aantrekkelijke woonomgeving. Ten aanzien van het aspect wonen zijn de volgende speerpunten 

benoemd: 

-Het bouwen van voldoende woningen. 
-Aandacht voor voldoende betaalbaar aanbod van woningen specifiek voor nestverlaters. 

-Het afstemmen van wonen en zorg gelet op de toenemende vergrijzing en het huisvesten van 
bijzondere doelgroepen. 

-Goede huisvesting voor arbeidsmigranten. 
 

Bij de achtergronden wordt inzicht gegeven in de beleidsmatige aspecten van het wonen in 2021 op 

de diverse bestuurlijke schaalniveaus, provinciaal, regionaal en lokaal.  
 

Vervolgens wordt er inzicht gegeven in de loop van de bevolking, groei van de bevolking en de 
verhouding in leeftijdscategorie. Dit inzicht vormt de basis voor de uitvoering van het woonbeleid.  

Er wordt ook inzicht gegeven in de leegstand, de omvang van kamerverhuur aan arbeidsmigranten in 

reguliere woningen, het aantal te koop staande woningen en het gebruik van de startersleningen en 
stimuleringsleningen in 2021. 

 
Tenslotte vindt u informatie over het aantal opgeleverde woningen in 2021 en de in aanbouw zijn de 

woningen. Alle gegevens zijn gebaseerd op de eigen gemeentelijke administratie en de provinciale 
woningbehoefteprognoses, met uitzondering van de te koop staande woningen en de koop- en 

huurprijzen. 

 
2. Beleidsontwikkelingen 2021 

Ontwikkelingen rijksbeleid 
 

Achtergrond: 

De druk op de woningmarkt neemt steeds verder toe. Er is sprake van toenemende prijsstijgingen. 
Ook in de gemeente Steenbergen zien we dit terug. De belangrijkste reden hiervoor is een tekort aan 

woningen. Om te kunnen voldoen aan de woonbehoefte voor 2021 was landelijk uitgegaan van een 
raming van 100.000 woningen in 2021. In de praktijk zijn er in 2021 77.000 woningen opgeleverd. 

Het tekort aan bouwproductie ten opzichte van hetgeen is geraamd vormt de belangrijkste reden voor 

de landelijke prijsstijgingen in de koop en de huursector. 
 

Daarnaast heeft ook het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor koopstarters op de woningmarkt 
met een maximale leeftijd van 35 jaar bijgedragen aan verdere prijsstijgingen. 

 
Coalitieakkoord: 

Het coalitieakkoord is eind december 2021 gesloten en hierin staan voor het onderwerp wonen de 

volgende beleidsuitgangspunten opgenomen: 
• We verlagen de sociale huur voor mensen met een lager inkomen en we verhogen 

 stapsgewijs de huur voor mensen met een hoger inkomen tot de marktconforme huur. Om 
zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen een start te geven op de koopmarkt, 

krijgen ze de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. Daarnaast willen 

we starters helpen een woning te kopen, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-
woningen, zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen. 

• Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zo dat wonen voor 
middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in 

deze woningen te investeren. Om woningcorporaties te stimuleren tot de bouw van 
middenhuurwoningen wordt de markttoets gedurende de hele kabinetsperiode opgeschort 

(marktoets= is het oude uitgangspunt dat woningbouwcorporaties alleen maar woningen 

mogen bouwen met een lage huurprijs). We vereenvoudigen het woningwaarderingsstelsel en 
de gang naar de Huurcommissie. Vaste huurcontracten blijven de norm. 
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• Met de invoering van een meldplicht, registratieplicht of verhuurvergunning, met name voor 

de grotere verhuurders, geven we gemeenten de mogelijkheid om discriminatie en malafide 

verhuurders gerichter aan te pakken. 
• Voor starters wordt bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de 

studieschuld bepalend. Voor senioren maken we het eenvoudiger een deel van de waarde van 
het huis op te nemen. 

• De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt. 

 
Nieuw is ook dat er een aparte minister is aangesteld voor Wonen. 

 
Wijziging huisvestingswet per 1-1-2022 opkoopbescherming  
De landelijke wetgever heeft een wijziging van de Huisvestingswet vastgesteld die per 1 januari 2022 
in werking is getreden. 

Belangrijkste punt in deze nieuwe wetgeving is de introductie van een zogenaamde 

opkoopbescherming. Een gemeente kan een opkoopbescherming invoeren via de 
huisvestingsverordening voor bestaande woningen in buurten waar schaarste is aan goedkope en 

middeldure koopwoningen. Dit kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het 
opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee wordt de positie van starters en mensen met een 

middeninkomen op de (koop)woningmarkt verbeterd. 

De wijziging van de wet geldt voor een periode van drie jaar en is geïntroduceerd omdat veel 
koopwoningen vooral in de grote steden worden opgekocht door beleggers en vervolgens worden 

verhuurd tegen hele hoge huurprijzen. Deze woningen worden dan in de praktijk vooral verhuurd aan 
expats. Gevolg is een tekort aan goedkope en middeldure koopwoningen en verlies van sociale 

cohesie in bepaalde buurten. De schaarste moet wel voldoende worden onderbouwd.  
 

Regionale verstedelijkingsstrategieën 
Middels de zogenaamde regionale verstedelijkingsstrategieën wil de rijksoverheid gezamenlijk met 
andere overheden goede, bereikbare, grootschalige woningbouw realiseren. Belangrijk voor ons is dat 

de Regio West-Brabant West is aangewezen als vierde stedelijke regio in Brabant.  
De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Steenbergen, Moerdijk, Halderberge en 

Rucphen maken onderdeel uit van deze regio. De bedoeling is om regionale afspraken te maken direct 

met de rijksoverheid over onder andere de woningbouwproductie waarbij ook een nadrukkelijke 
koppeling wordt gemaakt met bereikbaarheid (wegen en openbaar vervoer). 

 
Ontwikkelingen provinciaal beleid 

 

Wonen is een centraal thema in het provinciale beleid. Brabant wil blijven behoren tot de top van 
Europese kennis- en innovatieregio’s. Daarvoor is een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat 

belangrijk, evenals een goed functionerende woningmarkt. 
 

Brabant heeft nog een flinke woningbouwopgave, de eerstkomende 10 tot 15 jaar moeten er nog 
ongeveer 120.000 woningen bij komen. Bovendien verandert de vraag naar woonruimte sterk.  

 

Woningbehoefte verandert 
Zo bestaat ruim 40% van de huishoudens in 2040 uit eenpersoonshuishoudens en is er een grote 

behoefte aan kleinere, betaalbare woonruimten. Ook het bouwen van voldoende woningen voor het 
middensegment op de woningmarkt – betaalbare koop en middeldure huur - blijft punt van aandacht. 

Verder vragen initiatieven voor nieuwe woonvormen als flexwonen, tiny houses, tijdelijk wonen en 

nieuwe combinaties van wonen, werken en zorg steeds vaker van overheden om experimenteerruimte 
te bieden. De woningbouwopgave biedt ook kansen voor de aanpak van thema’s als leegstand, 

economische structuurversterking, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid en energie, 
klimaatadaptatie, sociale veerkracht en erfgoed.  

 
Leegstand 
Van tal van typen vastgoed - denk bijvoorbeeld aan winkels, kantoren en maatschappelijk vastgoed 

hoeft per saldo niet veel meer te worden toegevoegd aan vierkante meters of is zelfs sprake van 
krimp. Dit is het gevolg van onder andere een toename van winkelen via  internet en thuiswerken. 

Daarom wordt bij het herbestemmen van leegstaand vastgoed en bij het transformeren van locaties 



4 
 

binnen de Brabantse steden en dorpen vaak gekeken naar wonen als nieuwe bestemming. De 

provincie geeft dan ook ruim baan voor dergelijke plannen. 

 
Regierol provincie en agenda wonen 
 
Gemeenten staan als eerste overheid aan de lat voor de woningmarkt. De provincie heeft naast een 

regisserende rol ook een stevige kennis en adviesfunctie, bijvoorbeeld door elke drie jaar de 

bevolkings- en woningbehoefteprognose te actualiseren. Vanuit haar regierol wil de provincie de 
samenwerking tussen gemeenten versterken. Met als belangrijkste doelen: versnelling van de 

woningbouwproductie, vernieuwing en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en het 
ombouwen van leegstaand vastgoed naar woonruimte. 

 

 
 
 
In september 2017 is door de provincie de agenda Wonen vastgesteld. Dit beleid is verder concreet 

uitgewerkt binnen de bestuurlijke en ambtelijke overleggen in de verschillende provinciale subregio’s, 

waaronder de subregio West. In 2020 zijn de bevolkings- en woningbehoefteprognoses voor het laatst 
geactualiseerd. 
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In de jaarlijkse voortgangsrapportage 2021 van de Brabantse Agenda Wonen van de provincie is 

ingegaan op de ontwikkelingen op de regionale woningmarkt in Brabant. Het schetst de actuele stand 

van ‘bevolking, woningbouw en planaanbod anno 2020/2021’. 
 

Naar aanleiding van de voortgangsrapportage geeft de Provincie aan in te zetten op versnelling van 
de woningbouw en de kwaliteit van de leefomgeving.  

De provincie zet hierbij vooral in op het versnellen van het bouwtempo, met oog voor zorgvuldig 

ruimtegebruik én vanuit een vraaggericht, flexibel planaanbod, met aandacht voor de betaalbaarheid 
en volop ruimte voor nieuwe woonvormen 

 

Regionale samenwerking gemeenten 
De gemeente Steenbergen maakt qua wonen onderdeel uit van de subregio West. Ook de gemeenten 

Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen maken 
hiervan onderdeel uit. 

 

Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste regionale punten voor 2021: 
1. De jaarlijkse afspraken over de nieuwbouwplannen binnen de regio zijn geactualiseerd en 

afgestemd conform de Verordening ruimte van de provincie. Hierbij ligt de nadruk op 
nieuwbouw op binnenstedelijke (transformatie)locaties. 

2. Er is net als de voorgaande jaren door elke gemeente inzicht gegeven in leegstaande 

bedrijfsgebouwen die mogelijk kunnen worden omgevormd naar woningbouwlocaties. 
3. Huisvesting arbeidsmigranten. 

Met inbreng vanuit de stuurgroep wonen is, na accordering door het college een regionaal 
convenant arbeidsmigranten ondertekend. Hierin staan integrale regionale afspraken 

opgenomen over verschillende onderwerpen, zoals huisvesting, economie en arbeidsmarkt en 
welzijn en gezondheid. 

4. Aandacht voor bijzondere woonvormen en zelfbouw. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Tiny 

houses, woon-zorgcomplexen en collectief particulier opdrachtgeverschap.  

5. In het verlengde van het voorgaande willen de gezamenlijke gemeenten in de regio Brabant 

West nadruk leggen op de bestaande woningvoorraad, met verduurzaming van de voorraad 

en het geschikt maken van woningen en de woonomgeving voor mensen met een zorgvraag.  
Met het oog op de snelle vergrijzing, extramuralisering Beschermd Wonen/GGZ en door 

decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is er toenemende 
behoefte aan (geclusterde) woningen met begeleiding, ‘zorg nabij’ of ‘zorg aanwezig’. 

Extramuralisering wil zeggen dat steeds meer mensen ondanks een geestelijke of lichamelijke 

beperking zelfstandig wonen i.p.v. in een verpleeg- of verzorgingstehuis. Op grond van de 
verwachte huishoudensontwikkeling zal een steeds groter deel van het 

woningbouwprogramma in passende woningen voor senioren/ouderen en 
kwetsbare doelgroepen moeten voorzien. Dat biedt grote kansen om doorstroming op 

gang te brengen. Het in kaart brengen van de behoefte heeft in het kader van het regionale 
project de juiste zorg op de juiste plek wat langer geduurd dan gepland. Aan het einde van 

2021 is er meer inzicht gekomen in de behoefte.  

 
In de regio West-Brabant West is in 2021 gestart om een bod te doen aan het rijk op onder andere de 

toekomstige regionale woningbouwopgave. Dit maakt onderdeel uit van de nog op te stellen RIA 
WBW (Regionale Investeringsagenda West-Brabant West) en het daaruit voortvloeiende Regionale 

Verstedelijkingsakkoord (RVA) . In de tweede helft van 2022 zal hierover nadere besluitvorming 

plaatsvinden. 

 

Gemeentelijk beleid en uitvoering wonen  

Prestatieafspraken 2021-2024 

In januari 2021 zijn de lokale prestatieafspraken voor de periode 2021 t/m 2024 ondertekend tussen 
woningstichting Stadlander, woningstichting Woonkwartier, huurdersvereniging Steeds rianter wonen, 

huurdersvereniging Fijn Wonen en ons college.  



6 
 

 

De prestatieafspraken zijn verwerkt in een individuele jaarschijf per corporatie voor 2021. Er zijn 

afspraken gemaakt over de onderwerpen die betrekking hebben op de sociale huurwoningvoorraad, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, sociaal maatschappelijke opgaven en 

zorg en inzet in wijken, kernen en buurten.  
Hieronder wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste punten uit de afspraken en de 

jaarschijven. 

 
Beschikbaarheid 

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er voldoende sociale huurwoningen zijn voor de doelgroep van 
beleid op gemeentelijke niveau maar ook op kernniveau. Dit is belangrijk omdat de mutatiegraad 

(=verhuisbewegingen) vanuit de sociale huursector naar de koopsector de laatste 2 jaar afneemt. 
Hierdoor komen er minder sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen die 

nog geen woning huren. Om dit te bereiken zullen in samenspraak met corporatie en 

huurdersverenigingen en waarschijnlijk daarna nog andere maatschappelijke partners kernvisies 
worden opgesteld voor in ieder geval de sociale huurwoningvoorraad. Het idee is dat er voor de 

komende 10 jaar een visie wordt opgesteld over de omvang van de sociale huurwoningvoorraad op 
kernniveau en ook de typologie van de woningen, zoals appartementen en eengezinswoningen. Ook 

zal er vanwege de toenemende vergrijzing een koppeling worden gemaakt met de ontwikkelingen op 

het gebied van zorg (zie kopje sociaal maatschappelijke opgave en zorg). Op basis van de kernvisies 
zullen dan in de jaarschijven afspraken gemaakt worden over de benodigde sociale 

huurwoningvoorraad per kern en daarbij behorende afspraken om passende en kwalitatieve zorg te 
kunnen waarborgen. De kernvisies wonen en zorg zullen in de plaats komen van de huidige Woonvisie 

uit 2015.  
 

Betaalbaarheid 

Bij het onderwerp betaalbaarheid staat vooral het beheersen van de woonlasten centraal. Hierbij gaat 
het om een breed scala van punten, zoals armoedebeleid, huurbeleid, servicekosten, gemeentelijke 

heffingen, energiebewustzijn, schuldhulpverlening. Belangrijkste is dat gemeente en corporaties een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en gezamenlijk integraal optrekken bij het beperken van de 

woonlasten.  

 
Voor 2021 is opgenomen in de jaarschijf dat er tussen gemeente en corporaties nadere afspraken 

worden gemaakt over de uitvoering van het in 2019 vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening. Dit 
heeft niet meer plaatsgevonden in 2021 vanwege de grote noodzakelijke ambtelijke extra inzet in de 

coronacrisis maar dit zal in 2022 wel weer worden opgepakt. 

 
De samenwerking tussen gemeente en corporaties op het gebied van armoedebeleid is 

geïntensiveerd. De gemeente Steenbergen neemt met medewerkers uit de Vraagwijzer deel aan het 
multidisciplinair casusoverleg met de Steenbergse wooncoöperaties. Hierin worden tweewekelijks de 

signalen van deze woningcorporatie besproken ter voorkoming van huisuitzettingen en in het kader 
van armoedebestrijding. De meldingen, gemiddeld 7 of 8 per maand, worden eerst aangemeld bij 

WijZijn Traverse. Zij proberen telefonisch in contact te komen met de inwoner en soms (ca 3 of 4 per 

maand) gaan zij op huisbezoek. Eén van de medewerkers van WijZijn Traverse wordt 8 uur per week 
specifiek op deze casussen ingezet. Gesprekken met inwoners met een hulpvraag worden gedaan 

door middel van een brede integrale intake. Deze kijkt bij hulpvragen ten aanzien van schulden of er 
tot een aanvalsplan kan worden overgegaan. 

Duurzaamheid 

Ten aanzien van duurzaamheid is opgenomen dat de corporaties een bijdrage dienen te leveren aan 
de in de Visie Energie en Ruimte vastgestelde doelstelling dat er 9% dient te worden bespaard op 

energiegebruik voor 2030 en dat er voor 2030 95.000 zonnepanelen op daken worden gelegd. Dit 

wordt uiteindelijk in 2022 en 2023 vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma, waaronder 
begrepen het actieplan zon op dak. Dit actieplan zal worden afgestemd op de nog op te stellen 

kernvisies. 
In december 2021 is de transitievisie warmte, eerste fase vastgesteld door uw gemeenteraad waar de 

woningstichtingen als grootste woningeigenaren natuurlijk nauw bij betrokken zijn geweest. 
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Een subsidieaanvraag vanuit de gemeente voor de Regeling Reductie Energiegebruik is toegekend in 

2021. Hierdoor kunnen en konden we voor woningeigenaren en huurders diverse acties organiseren 

met als doel het energiegebruik in een (huur)woning te reduceren.  
 

Sociaal maatschappelijke opgaven en langer thuis wonen 
Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dit kan alleen als de zorg op 

orde is en de woningen geschikt zijn om tot op hoge leeftijd te kunnen blijven wonen. Dit kan 

bijvoorbeeld door nieuwe woonvormen waarbij mensen wel zelfstandig wonen maar de zorg dichtbij 
aanwezig is. Vanuit tante Louise en de provincie is inzicht gegeven in de behoefte aan intramurale 

zorg in de gemeente naar de toekomst toe. Dit inzicht is niet alleen van belang om de uitbreiding en 
nieuwbouw van de intramurale zorg te bepalen, maar ook om de behoefte te bepalen aan alternatieve 

woonvormen op het snijvlak van wonen en zorg. 
 

Er zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders met de woningcorporaties. Ondanks 

dat de huisvestingsopgave voor 2021 behoorlijk groot was zijn de corporaties er in goede 
samenwerking met de gemeente in geslaagd om aan de gestelde huisvestingsopgave vanuit de 

provincie te voldoen. 
 

In 2021 is regionaal (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en 

Woensdrecht) aan het project de Juiste ondersteuning op de juiste plek gewerkt. Binnen dit project is 
inzichtelijk gemaakt welke opgave er ligt (kwantitatief en kwalitatief) als het gaat om het begeleiden 

en huisvesten van kwetsbare doelgroepen. Het kan hierbij gaan om inwoners die uit de 
maatschappelijke opvang stromen, uit een locatie voor beschermd wonen of bijvoorbeeld gesloten 

jeugdzorg. Eind 2021 hebben de gemeenten, zorgpartners en woningcorporaties het convenant 
Duurzame huisvesting en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen gesloten met als doel in 2022 tot 

concrete afspraken te komen. 

De bedoeling was om in 2021 concrete afspraken te maken voor de overdracht van de overgebleven 

huurstandplaatsen op de woonwagencentra aan de woningbouwcorporaties. Deze concrete afspraken 
zijn nog niet gemaakt. Dit omdat de uitvoering vertraging heeft opgelopen. Nog niet bekend is welke 

woonwagenstandplaatsen worden verkocht en welke in de verhuur blijven. 
 

Leefbaarheid 

De woningstichtingen geven jaarlijks aan welke bijdragen zij beschikbaar stellen voor 
leefbaarheidsinitiatieven.  

 
In de jaarschijf 2021 tussen Stadlander, gemeente en huurdervereniging Steeds Rianter Wonen is 

vastgelegd dat er met de gemeente en andere partijen waaronder tante Louise een integrale visie 
wordt ontwikkeld voor Steenbergen Centrum. Aan deze visie is in 2021 volop gewerkt. In 2022 dient 

deze definitief te worden gemaakt. De visie moet in samenhang worden opgesteld met de kernvisie 

voor de kern Steenbergen. tante Louise heeft de wens weggelegd in december 2021 om een nieuw 
intramuraal zorgcomplex te realiseren in het park van Steenbergen. Het park wordt in de plannen van 

tante Louise aan de zuidzijde uitgebreid. Zodat de totale oppervlakte aan park minimaal gelijk blijft. 
Doel van de plannen is ook om de oude vestingstructuur te herstellen. Er heeft nog geen 

besluitvorming plaatsgevonden over dit plan van tante Louise. 

 
Gemeentelijk beleid 

In maart 2015 is de gemeentelijke woonvisie vastgesteld. De gemeentelijke woonvisie van 2015 is 
opgesplitst in 4 onderdelen, 

- De bestaande woningvoorraad 
- Nieuwbouw 

- Woonomgeving en voorzieningen 

- Huisvesting buitenlandse werknemers 
 

De gemeentelijke woonvisie is niet meer actueel. Dit wil echter niet zeggen dat het woonbeleid niet 
meer actueel is. Ten aanzien van de nieuwbouw heeft de gemeenteraad bij de herziening van de 

structuurvisie in de raadsvergadering van 26 september 2019 ingestemd met het aanwijzen van 

(nieuwe) locaties waar nieuwbouw van woningen kan plaatsvinden. 
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Ten aanzien van woonomgeving en voorzieningen zijn nieuwe accenten gelegd op basis van de 

resultaten van het uitgevoerde Lemononderzoek. Voor zover hiervoor extra middelen noodzakelijk zijn 

is/of wordt dit meegenomen bij de vaststelling van de begroting. 
 

Voor de huisvesting van buitenlandse werknemers is het beleid geactualiseerd door de vaststelling van 
de beleidsnota arbeidsmigranten op 30 januari 2020. In deze nota staat onder andere 

opgenomen dat huisvesting van arbeidsmigranten die hier tijdelijk werken en wonen niet dient plaats 

te vinden in de woonwijken, maar in pensions. 
 

In de raadsvergadering van april 2019 is het gemeentelijk woonwagenbeleid vastgesteld. Dit was 
o.a. noodzakelijk vanwege het advies van de ombudsman in het kader van de rechten van de mens 

en het naar aanleiding hiervan aangepaste rijksbeleid. 
 

In 2022 zullen kernvisies op het gebied van wonen en zorg worden opgesteld. De kernvisies 

zullen de Woonvisie vervangen. 
 

De gemeenteraad heeft in maart 2021 het beleid betaalbaar wonen in de gemeente 
Steenbergen ook voor nestverlaters vastgesteld. Dit beleid dient drie doelen: 

1. Jonge mensen binnen de gemeente (be)houden door betaalbare woonruimte te realiseren; 

2. Jonge mensen uit de regio stimuleren om zich in de gemeente Steenbergen te vestigen; 
3. Vergrijzing in Steenbergen tegengaan en al onze kernen leefbaar houden. 

 
Naar aanleiding van dit beleid is in 2021 ook de verordening starterslening aangepast door de 

gemeenteraad. Ook is bepaald dat er 25% meer betaalbare woningen gebouwd dienen te worden 
voor nestverlaters en dat dit bij de jaarlijkse inventarisatie inzichtelijk gemaakt dient te worden. Het 

college heeft de opgave van betaalbare woningbouw , die niet strikt stond omschreven in het beleid 

vertaald naar huurwoningen onder de huursubsidie grens en koopwoningen met de maximale 
koopgrens van € 215.00,-. Dit is de koopgrens die benodigd is om in aanmerking te komen voor een 

starterslening. Op basis hiervan heeft de inventarisatie plaatsgevonden.  
 

Ook is door uw raad in bovengenoemd besluit opgenomen om uit te gaan van een grotere 

woningbouwproductie dan opgenomen in de behoefteramingen. Dit kan echter alleen als dit goed 
onderbouwd is en hierover regionale afspraken worden gemaakt. Een eventuele hogere 

beleidsdoelstelling voor de woningbouwproductie zal onderdeel uitmaken van de in 2022 vast te 
stellen RIA West-Brabant West en het daaruit voortvloeiende Regionale Verstedelijkingsakkoord 

(RVA).  

3. Feitelijke ontwikkelingen in 2021 
Loop der bevolking 

De bevolking is in 2021 toegenomen met 36 personen tot een aantal van 24363 inwoners. Een positief 

migratiesaldo van 77 personen en een negatief geboortesaldo van 41 personen.  
 

Per kern zijn de groei/krimpcijfers in 2021 als volgt: 

Kern Saldo groei/krimp bevolking 

Steenbergen                                25 

Welberg                              198 -/- 

Kruisland                                 36 

De Heen                                   4 

Dinteloord                               123 

Nieuw-Vossemeer                                 46 

Totaal                                 36 

Op de locatie Stella Maris in Welberg kunnen volgens de verleende vergunning 400 mensen wonen. 
Per 1-1-2019 stonden er hier 1644 mensen ingeschreven. Per 1-1-2020 stonden er 828 ingeschreven. 

Per 1-1-2021 stonden er 581 mensen ingeschreven en per 1-1-2022 334. Dit betekent dus dat voor 

het eerst sinds jaren het aantal ingeschreven personen in Stella Maris overeenkomst met het aantal 
dat er daadwerkelijk verblijft. Dit is het gevolg van de succesvolle uitvoering van het beleid 

arbeidsmigranten dat is vastgesteld in januari 2020.  
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De daadwerkelijke groei van de bevolking is dus aanmerkelijk hoger dan uit de cijfers in eerste 

instantie lijkt namelijk 283. (36 + 247 het verschil tussen 581 begin vorig jaar ingeschreven in Stella 
Maris en 334 ingeschreven begin dit jaar). In 2020 was de groei ook al behoorlijk te weten 131 

personen. 
 

In onderstaande tabel zijn de verschillende nationaliteiten woonachtig in de gemeente weergegeven. 

De arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië vormen de grootste groepen met een niet Nederlandse 
nationaliteit. 

 
Tabel aantal ingeschreven mensen per 1-1-2022 naar nationaliteit in de gemeente 

nationaliteit aantal 

Nederlands                                 22682 

Pools                                   554 

Roemeens                                    460 

Syrisch                                    148 

Overige nationaliteiten                                    519 

Totaal                                 24363 

 

Door de afname van het aantal ingeschreven arbeidsmigranten is het aantal jongeren in de 
leeftijdscategorie 20>30 procentueel gedaald.  

De vergrijzing neemt ook weer verder toe. Op 1-1-2000 was 13,73% van de Steenbergse bevolking 

ouder dan 65 jaar. 22 jaar later is dit 22,93 % van de totale bevolking in de gemeente. In de tabel 
hieronder ziet u de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw in de gemeente in de afgelopen jaren 

weergegeven. 

  



10 
 

 

Tabel: procentuele ontwikkeling leeftijdsopbouw in de afgelopen jaren 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0>20 23,59 23,42 22,5 20,56 20,18 19,76 19,25 18,91 19,24 18,95% 19,13% 

20>30 10,6 8,85 9,52 11,21 10,97 11,92 12,71 12,76 11,33 11,02% 10,87% 

30>50 32,7 31,78 28,36 25,34 24,75 24,75 24,9 24,83 24 23,52% 23,22% 

50>65 19,35 21,31 22,77 22,84 23,4 23,03 22,66 22,71 23,7 24,12% 23,85% 

65> 13,73 14,55 16,85 20,05 20,7 20,8 20,48 20,79 21,73% 22,39% 22,93% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

Tabel: Leeftijdsopbouw procentueel per kern per 1-1-2022 

 

 Steenbergen 

incl. Welberg 

Dinteloord Kruisland Nieuw-

Vossemeer 

Welberg De Heen 

0>20 18,56 20,65 20,58 16,39 18,51 21,78 

20>30 11,31   9,87 10,19 11,68 14,45 10,45 

30>50 22,85 24,06 23,75% 22,84 30,35 22,47 

50>65 23,36 23,4 25,02 26,17 22,94 25,44 

65> 23,92 22,02 20,46 22,92 13,75 19,86 

 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Het afwijkende percentage in de leeftijdscategorie 20>30 in Welberg komt door de grootschalige 

huisvesting van arbeidsmigranten in Stella Maris. In de leeftijdscategorie boven de 65 valt het lage 
percentage in De Heen, Welberg en in iets mindere mate Kruisland op. Dit is het gevolg van het 

ontbreken van specifieke zorginstellingen/locaties in deze kernen. Nieuw-Vossemeer vormt hierop een 
uitzondering omdat er hier sprake is van een zorginstelling. In de kern Steenbergen wonen 

verhoudingsgewijs de meeste 65 +ers.  

 
Leegstand 

Het aantal leegstaande woningen is flink afgenomen. Dit is een goede ontwikkeling en is het gevolg 
van de toenemende vraag naar woningen en de succesvolle uitvoering van het beleid ten aanzien van 

de huisvesting van arbeidsmigranten.  
 

Leegstaande woningen Aantal woningen 

1-1-2010 347 

1-1-2011 412 

1-1-2012 452 

1-1-2013 414 

1-1-2014 428 

1-1-2015 417 

1-1-2016 413 

1-1-2017 464 

1-1-2018 428 

1-1-2019 455 

1-1-2020 446 

1-1-2021 388 

7-1-2022 263 

 
 

Arbeidsmigranten in woningen gehuisvest i.s.m. met het bestemmingsplan 
Bij de vaststelling van het beleid arbeidsmigratie in januari 2020 heeft de gemeenteraad aangegeven 

dat alle buitenlandse werknemers die gehuisvest zijn in woningen en die geen huishouden vormen 
niet langer in de reguliere woningvoorraad mogen wonen. Uitzondering hierop zijn de woningen 

gelegen in een gebied met een centrumbestemming. Dit mocht al vele jaren niet, maar in 2021 is er 

ook daadwerkelijk actie ondernomen. Het beëindigen van de totale kamerverhuur van woningen in 
strijd met het bestemmingsplan zal zorgen voor extra aanbod aan woningen op de woningmarkt.  



11 
 

 

In onderstaand overzicht staan de bevindingen weergegeven.  

 
Woningen met 
kamersgewijze 
verhuur 
arbeidsmigranten. 

Steenbergen, 
incl. Welberg 

Dinteloord Kruisland Nieuw-
Vossemeer 

De Heen Totaal 
1-1-2021 

Totaal 
1-1-
2022 

Strijdig met het 
bestemmingsplan 

29 11 3 7 2 81 52 

Onduidelijk nader 
legalisatieonderzoek 
noodzakelijk (betreft 
bedrijfswoningen) 

14 4 4 2 2 36 26 

Overeenkomstig het 
bestemmingsplan 

38 7 6 3 1 15 55 

Totaal 81 20 13 12 5 132 133 

 

Het aantal met het bestemmingsplan strijdige situaties is ten opzichte van een jaar geleden aanzienlijk 
afgenomen. Bij nadere controle bleek dat de huisvesting beperkt was tot een huishouden of dat de 

betreffende huisvesters, de huisvesting hebben teruggebracht naar een huishouden. Daarnaast bleek 
dat bij een aantal woningen er al dermate lang sprake was van kamersgewijze verhuur dat zij vielen 

onder het overgangsrecht. Tegen nieuwe met het bestemmingsplan strijdige gevallen is opgetreden. 

Per 1-1-2022 zijn nog 12 overtredingen geconstateerd, die nog niet zijn beëindigd en waarop nog 
handhavende actie wordt ondernomen. 

 
Er is in 2021 ook een aantal vergunningen verleend voor pensions bij agrarische bedrijven ten 

behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten, zoals in het beleid opgenomen. In 2021 heeft de 
gemeente 3 vergunningen verleend voor in totaal 102 bedden. Sinds de vaststelling van het beleid zijn 

er 5 vergunningen verleend, goed voor in totaal 169 bedden. 

 
Er zijn plannen voor grootschalige ontwikkeling van nieuwe pensions voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten, maar tot nu toe is er nog geen duidelijkheid over de haalbaarheid van de 
initiatieven. Initiatiefnemers moeten hiervoor een ruimtelijke procedure doorlopen.  

 

Ten aanzien van het Sunclasspark wordt er gewerkt aan een definitieve oplossing in de vorm van 
legalisering conform het beleid. 

 
De conclusie kan worden getrokken dat het beleid succesvol is omdat er nu in tegenstelling tot de 

jaren voorafgaand aan het vaststellen van het beleid arbeidsmigratie, door werkgevers wordt voorzien 

in huisvesting voor arbeidsmigranten bij het eigen bedrijf in plaats van in de woonwijken. 
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Te koop staande woningen per 01-02-2022 

 

Tabel: te koop staande woningen (op basis van internetsite funda) Geselecteerd op basis van 
vraagprijs, per 1-2-2022: 

 
Te koop Bestaand Steenbergen, 

incl. Welberg 
Dinteloord Kruisland Nieuw-

Vossemeer 
De Heen totaal 

>€ 215.000, - 1 0 0 0 0 1 

€ 215.000, - >  
€ 355.000, - 

10 1 0 3 1 9 

>€ 300.000, - 
 € 500.000,- 

3 2 4 1 1 17 

> 500.000, - 5 0 2 0 1 8 

Totaal 19 3 6 4 3 35 

 

 

Te koop 
nieuwbouw, incl. 
kavels 

Steenbergen Dinteloord Kruisland Nieuw- 
Vossemeer 

De Heen Totaal 

>€215,000, - 0 0 0 0 0 0 

€ 215.000, - >  
€ 300.000, - 

29 0 0 0 0 29 

>€ 300.00  > 
 € 500,000,- 

 2 0 0 1 0 3 

€ 500.000, ->  3 1 0 1 0 5 

Totaal 34 1 0 2 0 39 

 
Ten opzichte van begin 2021 is het aanbod te koop staande woningen op funda wederom gedaald nu 

naar 74 woningen.  Begin 2021 bedroeg het aantal te koop staande woningen op funda 102. Ten 

opzichte van maart 2020 is het aantal te koop staande woningen flink afgenomen toen was het aantal 
te koop staande woningen 148, per 1-1-2019 134 en per 1-1-2018 was het 197. In november 2015 

bedroeg dit aantal nog 412. 
 

Ondanks het feit dat er behoorlijk wat nieuwbouwplannen in de pijplijn zitten neemt de druk op de 

woningmarkt toe en worden woningen steeds sneller verkocht. De logische verklaring is dan ook dat 
er meer steeds meer mensen van buiten de gemeente hier komen wonen. Het tekort aan beschikbare 

woningen in de zuidelijke randstad zorgt voor een waterbedeffect en voor een toenemende vraag 
naar woningen in de gemeente waardoor ook hier een te kort is ontstaan aan beschikbare 

koopwoningen met de daarbij behorende prijsstijgingen. 

 
Hieronder is op basis van gegevens van funda inzicht gegeven in de gemiddelde verkoopprijs van 

woningen in de verschillende kernen en in de verkooptijd. Opvallend hierbij is de toch nog wat lagere 
verkoopprijs in Nieuw-Vossemeer. 

 
 Steenbergen, 

incl. welberg 
Dinteloord Kruisland Nieuw- 

Vossemeer 
De Heen 

Gemiddelde 
vraagprijs woning 
afgelopen 12 
maanden per 1-1-
2022 

€ 302.893, - € 323.595, - € 359.095 € 240.940, - € 301.000, - 

Gemiddelde 
verkooptijd 

30 dagen 29 dagen 25 dagen 27 dagen 40 dagen 

 

 
Startersleningen 

 

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Verstrekte 

startersleningen 

  9   20   17   30  13 12 16 

 
In 2021 is de maximale koopprijs van een woning om in aanmerking te komen voor een starterslening 

in 2018 verhoogd van € 184.440, - naar € 215.000, -. Dit heeft geleid tot een beperkte stijging van 

het aantal verleende startersleningen. Beperkt omdat het aanbod aan goedkopere koopwoningen 
vanwege de sterke prijsstijgingen is afgenomen. 

 
Stimuleringslening 

In de raadsvergadering van mei 2018 is door de gemeenteraad besloten om de stimuleringslening te 
introduceren. Dit is een lening voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, 

levensloopbestendigheidsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen aan de woning. De oude 

duurzaamheidslening is nu dus ondergebracht bij deze stimuleringslening. In maart 2021 is er extra 
budget vastgesteld door de gemeenteraad voor het verstrekken van stimuleringsleningen en 

startersleningen. Hieronder is een overzicht weergegeven van de vanaf 2018 verstrekte leningen. 
 

Jaar 2018 2019 2020 2021 

Verstrekte 

stimuleringsleningen 

  9  46 39 38 

 

Woningbouwproductie 

Opgeleverde woningen per kern in 2021 + in aanbouw zijnde woningen per kern op 1-1-2022 
 Steenbergen Dinteloord Kruisland Nieuw-

Vossemeer 
Welberg De Heen totaal 

Opgeleverde 
woningen 2021 

16 33 11 3 13 1 77 

In aanbouw zijnde 
woningen 1-1-
2022 

72 12 2 2 0 0 86 

 

In 2021 zijn er 76 nieuwbouwwoningen opgeleverd en er zijn 6 woningen gesloopt. In totaal komt het 
aantal toevoegingen aan de woningvoorraad dan te liggen op 70. Dit is minder dan de 90 toe te 

voegen woningen per jaar conform de provinciale prognoses en de extra geplande woningbouw in 

verband met het AFC Nieuw-Prinsenland voor de komende 10 jaar. Begin 2022 zijn 86 woningen in 
aanbouw. 

 

Hieronder wordt de typologie van de opgeleverde woningen weergegeven: 

Huur 
goedkoop 
meer-
gezins 

Huur 
goedkoop 
eengezins 

Koop 
goedkoop 
meer-
gezins 

Koop 
goedkoop 
eengezins 

Huur 
overig 
meer-
gezins 

Huur  
overig 
eengezins 

Koop 
overig 
meer-
gezins 

Koop 
overig 
eengezins 

To-
taal 

5 0 6 0 25 3 0 38 77 

6,5 %  7,8% 0 32,4 % 3,9 0 49,3 100
% 

 

Goedkope koop wil zeggen een koopprijs beneden de € 215.000,-. Goedkope huur wil zeggen 

beneden de sociale huurprijs grens >€ 752,33. 
14,3% van de opgeleverde woningen in 2021 behoort tot woningen die geschikt zijn voor 

nestverlaters. Onder het gestelde doel van 25% zoals vastgelegd in het raadsbeleid betaalbaar wonen 
in de gemeente Steenbergen ook voor nestverlaters. De verklaring hiervoor is dat de woningen die in 

2021 zijn gebouwd eerder zijn ontwikkeld dan het gemaakte beleid. 

 
Woningbouwplanning in relatie tot de provinciale woning behoefteprognoses 
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De woningbouwprognoses van de provincie van 2020 zijn leidend. Deze prognoses gaan uit van een 

binnenlands migratiesaldo van 0. Het buitenlands migratiesaldo is echter wel positief. Boven op deze 

prognoses is regionaal afgesproken 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.  
 

210 woningen in plaats van de oorspronkelijke 300 omdat blijkt uit inventarisatie dat er 

gemeentebreed sinds de vaststelling van de afspraken met de provincie in 2010, in de periode t/m 
2020, 90 woningen meer zijn gebouwd dan in de prognoses van 2010 opgenomen. 

 
We mogen meer bouwen dan de prognoses aangeven. De cijfers zijn niet meer dan een streefcijfer. 

Er is geen sprake van een harde juridische norm. Er is nog voldoende ruimte aanwezig om nieuwe 
plannen in procedure te brengen.  

 

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 

                                                    11255woningen 

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 

 

 


