
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 19 april 2022
Onderwerp: afdoening toezeggingen Landgoed Steenenburg
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: toezeggingen (babs nr. 1611, 1693, 1753 en 1754)
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 0

Aanleiding
In eerdere informatie- en raadsvergaderingen deed wethouder Van der Poel toezeggingen in relatie 
tot Landgoed Steenenburg. Met deze raadsinformatiebrief worden deze toezeggingen afgedaan.

Informatie

Gesprek omwonenden over nadere invulling plan (nr. 1611)
In de raadsvergadering van 18 september 2018 is toegezegd dat met omwonenden van Landgoed 
Steenburg, waaronder bewoners van Het Hof, wordt gesproken over de nadere invulling van het plan.

Reactie
Gedurende de bestemmingsplanprocedure is meermaals met omwonenden gesproken. Ook zijn 
afspraken gemaakt over onderdelen van het bestemmingsplan (hoogtes). Nadien is een reactie 
gevraagd op het Inrichtingsplan en in december 2021 zijn alle bewoners van Het Hof gevraagd om 
hun reactie op de inrichting van de groensingel op de oostelijke grens van de bouwkavels in het 
zuiden van het landgoed. 

Renovatie binnenzijde kasteel (nr. 1693)
In de raadsvergadering van 25 juni 2019 is toegezegd dat een eventueel gemeentelijk plan voor 
renovatie van de binnenzijde van het kasteel met motivatie aan de raad wordt voorgelegd.

Reactie
Het kasteel is onderdeel van de recent gesloten ‘Koop- en ontwikkelovereenkomst voor het 
Middengebied’. De renovatie van de binnenzijde van het kasteel, die nodig is voor het beoogde 
gebruik, komt voor rekening van de koper. De gemeente heeft hierin geen rol. De toezegging heeft 
vanuit dit perspectief nu geen actualiteitswaarde meer. 

Rotonde Spoorlaan – Ritmeester (nr. 1753)
In de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 6 mei 2020 is toegezegd nog eens goed te 
kijken naar het type rotonde dat wordt gerealiseerd voor de ontsluiting van de campus (straat 
Ritmeester).

Reactie
De aansluiting Spoorlaan – Ritmeester wordt uitgevoerd in de vorm van een rotonde. Voornaamste 
doel van de rotonde is om de doorstroming op de Spoorlaan zo min mogelijk te beïnvloeden. 
Momenteel wordt er een nadere verkeerskundige analyse uitgevoerd op basis waarvan het ontwerp 



verder wordt uitgewerkt. We gaan er in de basis vanuit dat waarschijnlijk kan worden volstaan met een 
enkelstrooksrotonde. Voor het geval dat in de praktijk blijkt dat dit type rotonde niet volstaat, wordt nu 
in de ontwerpfase ook rekening gehouden met extra ruimte rond de enkelstrooksrotonde om deze uit 
te kunnen breiden naar een dubbelstrooksrotonde. 

Een definitieve keuze voor het type rotonde is nog niet gemaakt. De rotonde wordt aangelegd als het 
gebied woonrijp wordt gemaakt.

Kruising Spoorlaan – Vimmerik (nr. 1754)
In de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 6 mei 2020 is toegezegd extra te kijken naar 
de verkeersafwikkeling van Landgoed Steenenburg op de kruising Spoorlaan - Vimmerik.

Reactie
De vorm van de kruising Spoorlaan – Vimmerik wordt niet veranderd. Dit blijft een T-aansluiting. 
Het verkeer op de Spoorlaan wordt ook na de realisatie van het landgoed goed afgewikkeld. Het 
verkeer dat vanaf de Vimmerik de Spoorlaan op wil draaien krijgt te maken met langere wachttijden. 
Een rotonde wordt echter niet noodzakelijk geacht. De fysiek aanwezige ruimte maakt bovendien de 
aanleg van een rotonde niet mogelijk.  
Bij het woonrijp maken van Landgoed Steenenburg zal worden bekeken of de inrichting van deze T-
kruising kan worden gewijzigd ten voordele van de verkeersveiligheid.

Bijlage(n): ---


