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Beste mevrouw Van der Heijden, 

  
In antwoord op uw brief van 12 april 2021 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de ontwikkeling van Landgoed Steenenburg. 

 
Vraag 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? 

 

Antwoord  

Ja, we zijn van mening dat wij op de juiste wijze invulling hebben gegeven aan 

onze actieve informatieplicht. In een niet openbare vergadering van mei 2020 

hebben wij de raad geïnformeerd over de verkennende gesprekken met Jan 

Kelders Beheer over het Middengebied van Steenenburg (appartementen, kasteel 

en patiowoningen). We hebben pas eind februari 2021 een inhoudelijke reactie van 

Jan Kelders Beheer ontvangen. Die reactie gaf ons aanleiding om op 6 april jl. een 

besluit te nemen en de raadsleden via een raadsinformatiebrief te informeren. 

 

Wij hebben u inmiddels in een niet openbare bijeenkomst geïnformeerd over de 

exacte financiële zaken die gemoeid zijn met deze afspraken. Vooralsnog hebben 

we met Jan Kelders Beheer afgesproken dat we deze gegevens nog als 

vertrouwelijk behandelen.  

 

Vraag 2 

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

Jan Kelders Beheer de kosten van de renovatie? 

 

Antwoord  

Jan Kelders Beheer beschouwt het kasteel, net als wij, als het hart van het gebied. 

De eerste ideeën voor het kasteel omvatten een horecapunt in het kasteel, 

waardoor kasteel en kasteeltuin een verbindende en aantrekkende rol houden in 

Steenenburg. Met zo’n functie kunnen kasteel en kasteeltuin ook toegankelijk 

blijven voor bezoekers van het gebied.  
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De kosten voor de restauratie van de buitenzijde van het kasteel zijn volledig door 

de gemeente betaald, omdat de restauratie volledig onder verantwoordelijkheid 

van de gemeente is uitgevoerd. Deze restauratie heeft geleid tot een hogere 

marktwaarde van het kasteel. De verkoop van het Middengebied en daarmee ook 

het kasteel vindt plaats tegen een marktconforme prijs. Renovatie van de 

binnenzijde van het kasteel komt volledig voor rekening van de koper. 

 

Vraag 3 

Kunt u uitleggen wat u bedoeld met: “een waardebepaling waaruit een minimaal te 

verwachte opbrengstpotentie oplevert”? 

 

Antwoord  

Wij hebben voor de gronden een voorlopig programma met woningbouw en 

gebruik van het kasteel vastgesteld, dat recht doet aan de maximale potentie van 

het bestemmingsplan en beeldregieplan. Op basis van dit voorlopige programma 

hebben we een waardebepaling laten uitvoeren om een marktconforme waardering 

te krijgen van de gronden. Deze waardering hebben wij in de afspraken met Jan 

Kelders Beheer als ondergrens vastgelegd. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt 

van de woordkeuze ‘minimaal te verwachten opbrengstpotentie’. Met de 

waardebepaling en opbrengstpotentie hebben we duidelijk gemaakt aan Jan 

Kelders Beheer dat de genoemde waarde voor ons de ondergrens is. Een wijziging 

van dat programma moet leiden tot een hogere opbrengst voor de gemeente. 

 

Vraag 4 

Is er in de waardebepaling ook een maximaal te verwachten opbrengst 

opgenomen? 

 

Antwoord  

Zie het antwoord op vraag 3. 

 

Vraag 5 

Waarom gaat u uit van de minimale opbrengstpotentie? 

 

Antwoord  

Zie het antwoord op vraag 3. 

 

Vraag 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? 

 

Antwoord  

Nee. Er zijn geen afspraken gemaakt over verkoopprijzen van woningen of over 

verdere concretisering van categorieën. Het bestemmingsplan en beeldregieplan 

Steenenburg en het voorlopige programma zijn kaderstellend. Daarmee wordt 

ruimte geboden voor de bouw van appartementen en patiowoningen.  
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We geven Jan Kelders Beheer de ruimte om woningen in het middeldure en dure 

segment te realiseren. Dit aanbod sluit goed aan bij de huidige vraag uit de markt 

en er zal daardoor naar verwachting snel worden verkocht. Spoedige verkoop van 

de woningen verkleint namelijk het risico van zowel Jan Kelders Beheer als de 

gemeente. In de afspraken vormen het voorlopige programma en de 

waardebepaling (mede gebaseerd op verkoopprijzen van woningen) het 

uitgangspunt en niet de verkoopprijzen van woningen zelf. Daarmee is de 

opbrengst voor de gemeente gegarandeerd.  

 

Vraag 7 

Begrijpen wij het goed dat bij wijziging in het programma, de opbrengst voor de 

gemeente toeneemt? 

 

Antwoord  

Ja, dat klopt. De opbrengst voor de gemeente neemt toe, als er een groter 

programma wordt gerealiseerd dan het voorlopige programma waarop de 

waardebepaling is gebaseerd.  

 

Vraag 8 

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

hogere verkoopprijzen onder)? 

 

Antwoord  

Een wijziging in het programma houdt in ieder geval in een toename van het aantal 

woningen en/of het aantal m2 te realiseren gebruiksoppervlak. Vooralsnog 

beschouwen we hogere verkoopprijzen op zichzelf niet als een wijziging van het 

programma. Als deze hogere verkoopprijzen voortvloeien uit de keuze voor grotere 

woningen, dan wordt dit mogelijk wel beschouwd als een wijziging van het 

programma. Dat is ook weer afhankelijk van de omvang van de wijziging.  

 

Vraag 9 

Waarom gaat u uit van prijspeil 2020? 

 

Antwoord  

De waardebepaling is gebaseerd op prijspeil 2020. Ons kader voor de verkoop van 

het gebied en daarmee ook de minimaal te verwachten grondopbrengst, dateert 

van september 2020 met de verwachting dat dit zou leiden tot afspraken in 2020.  

In de afspraken met Jan Kelders Beheer is ook een indexatie vastgelegd vanaf  

1 januari 2021, waardoor de grondwaarde met de indexatie meegroeit tot het 

moment van levering en betaling. Deze afspraak komt overeen met het 

gedachtegoed dat we hanteren voor de gemeentelijke gronden in andere 

projecten.  

 

Vraag 10 

Heeft u afspraken gemaakt over een zelfbewoningsplicht bij kopers van woningen 

op Landgoed Steenenburg? Zo niet, waarom niet? 
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Antwoord  

Nee. De afspraken met Jan Kelders Beheer hebben (nog) niet een dergelijk 

detailniveau. De gemaakte afspraken moeten nog worden geconcretiseerd en 

daarbij zullen we ook de zelfbewoningsplicht bespreken.   

 

Vraag 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? 

 

Antwoord  

Ontwikkelende partijen zijn over het algemeen aangesloten bij garantie- en 

waarborginstellingen voor het geval een ontwikkelende partij niet langer in staat is 

om aan zijn verplichtingen richting kopers te voldoen. Bijvoorbeeld in het geval van 

een faillissement. In zulke gevallen nemen de garantie- en waarborginstellingen de 

bouwverplichtingen van de ontwikkelende partijen over richting kopers en 

zorgen ervoor dat de woningen worden (af)gebouwd. Deze instellingen hanteren 

een ondergrens van minimaal 70% voorverkoop om de risico’s te beperken. 

 

Het risico van 70% voorverkoop houdt in dat de gemeente geen gronden verkoopt 

en dan ook geen opbrengsten ontvangt totdat 70% van de grond aan 

eindgebruikers (woningeigenaren en/of vastgoedeigenaren) is verkocht. Bij een 

gefaseerde ontwikkeling wordt ook de 70% voorverkoop gefaseerd toegepast. Dat 

betekent dat wanneer fase 1 voor 70% verkocht is, Jan Kelders Beheer de 

gronden van fase 1 volledig moet afnemen en betalen. Daarmee is dus 100% van 

fase 1 betaald, maar het risico van de resterende 30% van fase 1 ligt dan bij Jan 

Kelders Beheer. Het risico van de gemeente is daarmee beperkt tot alleen de 

daaropvolgende fasen. 

 

Een gefaseerde ontwikkeling verkleint het risico voor zowel Jan Kelders Beheer als 

de gemeente. Partijen zullen daarom hierover afspraken vastleggen. 

 

Vraag 12 

Zijn deze afspraken ook gemaakt bij bijvoorbeeld het Geerpark? 

 

Antwoord  

Ja. Het percentage voorverkoop in de afspraken met Jan Kelders Beheer komt ook 

terug bij andere woningbouwprojecten, zoals Geerpark. 

 

Vraag 13 

Kunnen wij inzage krijgen in alle (financiële) stukken die ten grondslag liggen aan 

het Collegebesluit van 6 april jl.? 

 

Antwoord  

Ja. Wij hebben u inmiddels in een niet openbare bijeenkomst geïnformeerd over de 

exacte financiële zaken die gemoeid zijn met deze afspraken. Tijdens deze 

bijeenkomst is toegezegd dat de twee rapporten over de waardebepaling uit 2020 

vertrouwelijk voor de raadsleden ter inzage worden gelegd. Dat zal binnenkort 

gebeuren in samenspraak met de griffie. Vóór ondertekening van de 
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koopovereenkomst worden ook de koopovereenkomst en het taxatierapport uit 

2021 vertrouwelijk voor de raadsleden ter inzage gelegd. 

 

Vraag 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? 

 

Antwoord  

In de vergadering van 25 juni 2019 is toegezegd dat de raad een voorstel krijgt op 

het moment dat wij van plan zijn de binnenzijde van het kasteel te renoveren. Op 

dit moment zijn wij niet van plan om de binnenzijde te renoveren. Dat laten we over 

aan de koper van het kasteel. Voor het tijdelijk gebruik mag Kelders Beheer 

noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitvoeren met het doel om het kasteel 

schoon, heel en veilig te kunnen gebruiken. Het gaat hier niet om 

renovatiewerkzaamheden. Voordat deze onderhoudswerkzaamheden kunnen 

worden uitgevoerd is toestemming van de gemeente nodig. We leggen in 

afspraken vast dat de betrokken kosten (direct of indirect van aard) niet ten laste 

komen van de gemeente. 

 

Vraag 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? 

 

Antwoord  

Wij zullen invulling geven aan de toezeggingen die in de toezeggingenregistratie 

zijn vastgelegd.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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

 

 

 


