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Beste meneer Van der Lee, 

  
In antwoord op uw brief van 21 december 2020 vindt u hieronder de 

beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over Landgoed Steenenburg. 

 

Vraag 1 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de restauratie van het kasteel? 

 
Antwoord  
De restauratie van het kasteel is in principe in het najaar van 2020 afgerond. Bij de 

oplevering van de werkzaamheden is toen, in overleg met de aannemer en 

toezichthoudende architect, één aspect van de werkzaamheden nog niet 

uitgevoerd. De muren van de oudbouw van het kasteel waren namelijk ten tijde 

van de oplevering nog te vochtig om deze te voorzien van de definitieve verflaag. 

Zou dat wel zijn gebeurd, dan hadden we op dit specifieke deel van het 

schilderwerk geen garantie ontvangen. Daarom is besloten de 

schilderwerkzaamheden in etappes uit te voeren. De vochtigheid van de muren 

wordt regelmatig gemeten. Op het moment dat uit deze metingen blijkt dat één of 

meer muren van de oudbouw voldoende droog zijn, dan worden deze muren met 

de definitieve verflaag geschilderd. Eind 2020 is een aantal muren geschilderd. 

Naar verwachting volgen de resterende muren in 2021, mits de vochtigheid tot het 

gewenste niveau is gedaald en de weersomstandigheden het toestaan. 

 

Het dossier is gecontroleerd door de accountant, waarna het dossier ter 

goedkeuring aan de provincie is verzonden. Als de provincie ook akkoord gaat met 

het dossier en de uitgevoerde restauratiewerkzaamheden kan de definitieve 

provinciale subsidiebeschikking worden afgegeven. Inmiddels is een controle 

uitgevoerd door de Monumentenwacht en de uitkomsten van deze controle zijn 

positief. Wij zullen de raadsleden uiteraard informeren op het moment dat wij de 

definitieve subsidiebeschikking ontvangen. 

 

Vraag 2 
Zijn de met de restauratie van het exterieur van het kasteel gemoeide kosten 

binnen het krediet/de budgetten gebleven? Indien zulks niet het geval is, wat is de 

omvang van de overschrijdingen en waar zijn die aan toe te rekenen? 

 
Antwoord  

De werkzaamheden zijn volgens het bestek uitgevoerd.  
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Gedurende de werkzaamheden is een aantal onverwachte uitdagingen 

geconstateerd en dat heeft geleid tot meerwerk. Hierover zijn de raadsleden 

geïnformeerd. De werkzaamheden (inclusief meerwerk) zijn binnen de reikwijdte 

van de verstrekte kredieten uitgevoerd. Daarbij is ook rekening gehouden met de 

reservering voor het schilderwerk voor de oudbouw. 

 

Vraag 3 
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de verkoop van het 

kasteel? 

 
Antwoord  

We onderzoeken de mogelijkheden van hergebruik en verkoop van het kasteel, die 

aansluiten bij de visie stad-land Steenenburg en het beoogde gebruik in 

Steenenburg. Wij zullen de raadsleden actief informeren als we daarover meer 

duidelijkheid kunnen geven. 

 

Vraag 4 
In een artikel in het BD van afgelopen week konden wij lezen dat er 

baggerwerkzaamheden plaatsvinden op het landgoed. Ten laste van welk 

budget/krediet komen de kosten die daarmee gemoeid zijn? 

 
Antwoord  
Steenenburg is een gebied met natuurwaarde dat beheer vraagt. Onderdeel van 

het beheer is het fasegewijs baggeren van de vennen in het gebied. Deze vennen 

zijn door bladval erg verland (bladeren zakken naar de waterbodem en hopen op 

onder het wateroppervlak), waardoor de waterkwaliteit achteruit is gegaan en het 

leefgebied van waterrijke soorten is beperkt. De kosten van de 

baggerwerkzaamheden zijn gedekt in de grondexploitatie Steenenburg en komen 

ten laste van de post ‘achterstallig onderhoud’. 

 

Vraag 5 
Momenteel worden zogenaamde tijdelijke bouwwegen en rioleringen aangelegd 

terwijl het BP Steenenburg nog niet definitief is. Wat zijn de kosten van de aanleg 

van voornoemde voorzieningen? 

 
Antwoord  

De werkzaamheden van de bouwweg (aanleg bouwweg, riolering en nutsstrook) 

zijn aanbesteed en gegund aan aannemer Schel. De kosten voor deze 

werkzaamheden bedragen ongeveer € 250.000 exclusief btw.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  
 


