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Geacht College, 

 
De gemeente Heusden heeft een makelaar ingeschakeld voor de verkoopbegeleiding. Over de keuze 
voor deze makelaar hebben wij separaat vragen gesteld. Over de verkoop van de betreffende kavels wij 
de volgende vragen.  

1. Welke rol heeft of speelt de kavelwinkel van de gemeente nog bij de verkoop van deze 
bouwkavels? 
 

2. De kavelwinkel hanteert bepaalde regels en een bepaalde procedure. Zijn deze regels en 
procedure ook van toepassing bij deze verkoopbegeleiding (zie folder procedure bij aankoop van 
een bouwkavel van de gemeente Heusden)? Zo nee, waar wijkt de procedure bij Plan 
Steenenburg af en waarom?  

 
3. In de grondprijzen 2021 heeft de raad de grondprijzen van de vrije sector vastgesteld. De 

‘standaardprijs’ is € 385,- per m2 excl. BTW en kan maximaal 15% verhoogd of verlaagd  
worden. Het maximum tarief is € 433,00 per m2. Een uitzondering in de  nota grondprijzen 2021 
is gemaakt voor Plan Steenburg, waarbij kavelprijs wordt bepaald aan de hand van taxaties.  
- De woningmarkt is op dit moment oververhit, hoe gaat het college onder deze 

omstandigheden de marktwaarde taxeren?  
- Worden de kavels voor een vaste prijs in de verkoop gezet? 
- Mochten er meerdere kandidaten zijn voor een bepaalde kavel, hoe vindt de toewijzing van 

die kavel plaats?   
- Indien de kavelprijs hoger is dan € 433,00 per m2 excl. BTW, legt het college de kavelprijs 

nog voor aan de raad?  
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4. Wordt er een zelfbewoningsplicht opgelegd als voorwaarde op de kavels in dit deel van 
Landgoed Steenenburg? 
  

Wij hebben vernomen dat er een aantal kavels in het zuidelijk deel nu al zijn gereserveerd. Wij doelen 
dan niet op de kavels waarover gesproken werd bij de aankoop van agrarische gronden. 
 
5. Klopt het dat een bij het Plan Steenenburg betrokken persoon recht heeft gekregen op een aantal 

(3) kavels in het meest zuidelijk deel?  
 

6. Indien dat het geval is, welke afspraken (prijs of anderszins) heeft u daarover gemaakt met 
betrokken persoon?  

 
7. Heeft betrokken persoon de mogelijkheid om deze kavels (direct) door te verkopen?  

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

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


