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Geacht College, 
Naar aanleiding van raadsinformatiebrief d.d. 6 april 2021 inzake Steenenburg van hebben wij de 
volgende vragen. 
 
1. Uit de raadsinformatiebrief valt op te maken dat de gemeente al ongeveer een jaar in gesprek is 

met Jan Kelders Beheer over de verkoop van grond en het kasteel. Op basis van de Gemeentewet 
heeft het college een actieve informatieplicht richting gemeenteraad. Bent u van mening dat u op 
de juiste wijze invulling heeft gegeven aan die informatieplicht in de afgelopen 12 maanden? Zo 
ja, waarom en op welke wijze? 

 
2. Wat zijn de toekomstplannen van Jan Kelders Beheer m.b.t. het kasteel en betaald Jan Kelders 

Beheer de kosten van de renovatie? 
 

3. Kunt u uitleggen wat u bedoeld met: “een waardebepaling waaruit een minimaal te verwachte 
opbrengstpotentie oplevert”?  

 
4. Is er in de waardebepaling ook een maximaal te verwachten opbrengst opgenomen?  

 
5. Waarom gaat u uit van de minimale opbrengstpotentie? 

 
6. Heeft u afspraken gemaakt over de verkoopprijzen (categorieën) van percelen en/of woningen?. 

Zo ja, kunt u aangeven welke diverse categorieën er zijn? Zo nee, waarom niet? 
 

7. Begrijpen wij het goed dat bij wijziging in het programma, de opbrengst voor de gemeente 
toeneemt? 

 
8. Wat bedoelt u dan met wijziging in het programma (vallen daar bijvoorbeeld ook hogere 

verkoopprijzen onder)? 
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9. Waarom gaat u uit van prijspeil 2020? 
 

10. Heeft u afspraken gemaakt over een zelfbewoningsplicht bij kopers van woningen op Landgoed 
Steenenburg? Zo niet, waarom niet? 

 
11. Welk risico loopt de gemeente bij de afspraak dat de gronden pas geleverd worden nadat 70% 

van de gronden zijn verkocht aan de eindgebruiker?  
 

12. Zijn deze afspraken ook gemaakt bij bijvoorbeeld het Geerpark? 
 

13. Kunnen wij inzage krijgen in alle (financiële) stukken die ten grondslag liggen aan het 
Collegebesluit van 6 april j.l.? 

 
14. In juni 2019 is een toezegging gedaan aan de raad over het kasteel. Moeten wij er van uitgaan dat 

die toezegging over de schutting kan worden gegooid op het moment dat de eigendom van het 
kasteel is overgegaan? 

 
15. Los van vorenstaande zijn eveneens toezeggingen gedaan in andere, niet 

openbare/vertrouwelijke bijeenkomsten, op welke wijze gaat het College invulling geven aan die 
toezeggingen? 
 

In afwachting van uw reactie verblijf ik, namens de fractie 
met vriendelijke groet, 

 
Raadslid Heusden Transparant 


