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Samenvatting
Naar aanleiding van de derdejaars stage wordt door de opdrachtnemer een
aantal bezigheden verricht. Als hoofdtaak wordt in opdracht van de Stichting
Groene Hart onderzoek gedaan de gevolgen van het nieuwe landgoederenbeleid
binnen het Groene Hart, waar het onderzoeksverslag grotendeels over zal gaan.
Aanleiding van dit onderzoek is het verschijnen van een nieuw beleidskader van
de provincie Zuid-Holland betreffende landgoederen, getiteld ‘Beleidskader
Landgoederen 2009-2012’.
Het doel van dit onderzoek is om een goed functionerend landgoederenbeleid te
creëren.
Een landgoed is een openbaar toegankelijk boscomplex, al dan niet met overige
gronden, met daarin een woongebouw en een flinke mate van bebossing.
Het landgoederenbeleid omvat beleid op rijksniveau, provinciaal niveau en
gemeentelijk niveau.
Het beleid op rijksniveau omvat verschillende beleidsstukken die zowel samen als
individueel van elkaar opereren. Zo is er de Wet Ruimtelijke Ordening, de
Monumentenwet 1988, de Ecologische hoofdstructuur, de Cultuurhistorische
hoofdstructuur en de Nota regels voor Ruimte. In elk van deze beleidsstukken is
een gedeelte te vinden waar het begrip landgoederen is opgenomen.
De provincie Zuid-Holland voert het leidende beleid ten opzichte van het
ontwikkelen van landgoederen binnen het Groene Hart. Het beleid bestaat uit
een aantal kerndoelen waaraan een aantal maatregelen gekoppeld zijn. De
belangrijkste maatregelen zijn; behoud en verbetering van de Ruimtelijke
Kwaliteit, vergroting van de recreatieve toegankelijkheid en beleefbaarheid,
advisering vergunningverlening aan gemeentes, projecten ter verbetering van de
Ruimtelijke Kwaliteit, en oprichting kennisnetwerk.
In de provincie Noord-Holland wordt minder uitgebreid aandacht besteed aan het
begrip landgoederen. De provincie Noord-Holland vindt wel dat landgoederen een
zeer exclusieve vorm van landschappelijk wonen zijn welke bij uitstek een
kansrijke vorm van versterking vormen van de in het gebied bestaande
kwaliteiten.
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In de provincie Utrecht is het landgoederenbeleid ook niet zo uitgebreid, de
meeste wetgeving staat daar in het streekplan Utrecht 2005-2015. Hieruit komt
naar voren dat de provincie Utrecht positief tegenover het aanleggen van nieuwe
landgoederen staat, mits dit wel leidt tot een verhoging van de ruimtelijke
kwaliteit.
Het beleid op gemeentelijk niveau is schaars. Het merendeel van de gemeentes
houdt vast aan het provinciale beleid, wat in de meeste gevallen prima voldoet.
Er zijn wel enkele uitzonderingen te bespeuren van gemeentes die hun eigen
beleid hebben gerealiseerd.
In het onderzoek onder 49 gemeentes binnen het Groene Hart reageerden er 27.
Binnen het onderzoek was er ruimte voor 3 vragen.
Op de eerste vraag; Heeft u uw eigen gemeentelijk landgoederenbeleid
gerealiseerd, gaven er 19 ontkennend antwoord, waren er 7 positief en 1
gemeente had geen landgoederenbeleid.
Op de tweede vraag; Zijn er binnen uw gemeente nieuwe landgoederen
aangelegd, gaven er 25 ontkennend antwoord en waren er 2 positief.
Op de derde vraag; Zijn er binnen uw gemeente nieuwe landgoederen in
voorbereiding, gaven er 14 ontkennend antwoord, waren er 12 positief en bij 1
gemeente was dit onduidelijk.
Gemeentes die nieuwe landgoederen ontwikkelen zijn lastig te definiëren,
hiervoor zijn geen duidelijk redenen aan te wijzen.
Gemeentes ontwikkelen nieuwe landgoederen om 3 redenen namelijk; het
verhogen van de natuurwaardes, het stimuleren van recreatie en om
economische redenen.
Bij de gemeentes zijn wel veranderingen te vinden op het door de provincie
opgestelde beleid. Zo zijn er voorbeelden van gemeentes die zelf beleid hebben
ontwikkeld, en ook gemeentes die het beleid van de provincie zodanig hebben
aangepast dat dit in hun eigen voordeel zou kunnen werken.
Over het algemeen houden gemeentes echter het provinciale beleid wel aan, met
wat uitzonderingen daargelaten, zoals de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
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1.0 - Bezigheden:
Naast dat er onderzoek is gedaan naar de uitvoering en daarbij horende
gevolgen van het landgoederenbeleid binnen de gemeentes die in het Groene
Hart liggen, is de opdrachtnemer ook bezig geweest met andere zaken.

1.1 - Monitorkaart & Digitale Postlijst
Gedurende de twintig weken dat de opdrachtnemer actief is geweest bij de
Stichting Groene Hart heeft hij het bijhouden van de digitale postlijst voor mijn
rekening genomen. Deze taak leek eerst niet bepaald relevant en leerzaam maar
het tegenovergestelde bleek waar te zijn. Alle binnenkomende email werd
gelezen, geregistreerd en zo nodig doorgestuurd naar de betreffende persoon.
Hierdoor kreeg ik al vrij snel een beeld van het enorme aantal verschillende
activiteiten waar de Stichting Groene Hart aan meewerkt en zich hard voor
maakt. Zo kwamen er mailtjes binnen over het toevoegen van nieuwe
bedreigingen aan de monitorkaart (daar kom ik straks op terug), het bestellen
van boeken met als thema Het Groene Hart of aanvragen voor een interview
danwel een stageplaats.
Naar mijn mening zou ik zonder deze taak de Stichting Groene Hart niet zo snel
en als zodanig kunnen hebben leren kennen, en heb ik deze dus als enorm
leerzaam ervaren.

Illustratie 1: Screenshot van de digitale postlijst.
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Deze postlijst werd in een tweewekelijkse medewerkersvergadering besproken
en werd er naar aanleiding van de ingekomen mail actie ondernomen.
Verder heb ik vooral in de eerste 10 weken meegeholpen aan het actualiseren en
ontwikkelen van de zogenoemde Monitorkaart.
Dit is een kaart waar alle ‘bedreigingen’ maar ook ‘kansen’ vermeld staan. Deze
kaart heeft als doel een overzicht te scheppen in alle lopende ruimtelijke
procedures binnen het Groene Hart. Gestreefd wordt om op de Monitorkaart de
standpunten van alle betrokken partijen weer te geven, voor een zo’n compleet
mogelijk beeld van de situatie.
Deze monitorkaart is gepubliceerd op de website van Stichting Groene Hart,
zodat niet alleen wij een goed overzicht hebben van wat er binnen het Groene
Hart speelt, maar ook dat de website ook een soort platform kan zijn voor
bijvoorbeeld bewonersgroepen om met elkaar in contact te komen over een
ruimtelijke procedure die hen beide aangaat.
Het probleem was alleen dat de Monitorkaart wat verouderd was. De meeste
lopende zaken waren al bijna een half jaar niet geupdate, iets wat het doel van
de monitorkaart, namelijk mensen informeren en samenbrengen, niet ten goede
komt.

Illustratie 2: Screenshot uit Excelsheet om de Monitorkaart makkelijk bij te houden.
Als eerste stap ben ik me in gaan lezen in de lopende procedures, door middel
van het al eerder genoemde bijhouden van de postlijst en het checken van de
aan de monitorkaart-punten gekoppelde informatiebestanden. Daarna heb ik
bovenstaand schema (Illustratie 2) gemaakt om gemakkelijk te kunnen zien
welke procedure wel actueel was en welke nog wat aanpassing behoefde.
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In deze sheet heb ik alle bedreigingen en kansen ingevoerd, waardoor het up-todate maken van de monitorkaart niet alleen voor mij maar ook voor anderen in
de toekomst makkelijker te realiseren is.
Daarna kwam de grootste stap, het bijwerken van de informatiefiles die bij de
procedures horen.
Terwijl ik daar samen met een collega mee bezig was liepen we tegen een ander
probleem aan. Het plaatje waarin men in 1 oogopslag kon zien waar de
bedreigingen en kansen zich afspelen raakte overvol en onoverzichtelijk door het
steeds maar bijvoegen van nieuwe procedures. Er moest dus een oplossing
gezocht worden.
Uiteindelijk is er een Google Maps inpassing op de website zelf gerealiseerd, waar
men ook mee kan in-en uitzoomen op de opgenomen locaties. Dit is de
overzichtelijkheid en duidelijkheid drastisch ten goede gekomen en dit zal vanaf
nu ook zeker bijdragen aan een betere informatievoorziening naar
belanghebbenden toe.

Illustratie 3: Screenshot van de Monitorkaart (www.groenehart.info)
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Uitleg Monitorkaart:
Op het screenshot wat op de vorige pagina staat is een gedeelte van de
monitorkaart zoals afgebeeld op de website. Linksboven is de Google Maps
applicatie zichtbaar en in de kolom rechts staan de actuele lopende
‘bedreigingen’. Dit zijn veelal plannen van gemeentes om de ruimte negatief te
beinvloeden. Onder de Google Maps applicatie staan met cijfers aangeduid de
zogenoemde ‘kansen’. Dit zijn inpassingen in het landschap waar kansen liggen
om de omgeving positief te beinvloeden, veelal het ontwikkelen van nieuwe
natuur.
De Google Maps applicatie is nuttig omdat men dan kan inzoomen op de plek
waar de procedure speelt en door op het ballonnetje te drukken kan men de
exactie lokatie en de betrokken partijen zien, alsmede meer informatie
verkrijgen.
De Stichting Groene Hart hoopt dat deze monitorkaart dienst kan doen als
informatieverstrekker en het samenbrengen van verschillende instanties die als
gemeenschappelijk doel hebben het beschermen en verder ontwikkelen van de
natuur binnen het Groene Hart.
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1.2 - Groene Hart Tournee.
Nieuwsbericht:

Volle bus trekt langs hot spots Oude Rijnzone
7Feb2011
Het Groene Hart staat zwaar onder druk, o.m. door plannen voor minibedrijventerreinen,
megastallen en villawijkjes. Vooral de Oude Rijnzone moet het ontgelden. De Stichting
Groene Hart vindt dit een groot gevaar omdat door het dichtslibben van de Oude Rijnzone
het Groene Hart in tweeën zou worden gedeeld.

De deelnemers worden in infocentrum De Hartloper ontvangen door burgemeester
Lokker van Bodegraven-Reeuwijk
Daarom werd afgelopen vrijdag 4 februari een tournee door het gebied georganiseerd.
Een volle bus met ruim 60 kamerleden, statenleden (waaronder 10 kandidaten van het
CDA Zuid-Holland) , locale bestuurders en actiegroepen trok van Leiden via Alphen naar
Bodegraven/Reeuwijk. Daar werd in infocentrum De Hartloper een stop gemaakt, waarbij
burgemeester Jan Pieter Lokker het gezelschap toesprak. Vervolgens kwamen onder
meer de plannen voor de Reeuwijkse Hout, de landgoederen, minibedrijventerreinen en
de uitbreiding van Vergeer Kaas aan de orde kwamen; een van de aanwezigen grapte:
Het mag hier geen Tweede kaasvlakte worden! De tournee wordt afgesloten in Woerden,
waar onder meer de bezuinigingen op recreatieparken, de rondwegen en een evt.
bedrijventerrein aan de orde kwamen. Conclusie van de tournee: de Oude Rijnzone is een
prachtig gebied met veel kansen, maar ook grote risico’s; laten de provincies vooral de
regie voeren!

Bron: http://groenehart.info/node/184
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Verduidelijking:
In bijgevoegd nieuwsbericht wat verschenen is op de website van de Stichting
Groene Hart op 7 februari jongstleden is te lezen hoe een bus vol met
statenleden, Kamerleden, lokale bestuurders en actiegroepen op 4 Februari 2011
langs een aantal vooraf aangeduide plekken reed.
Het doel van deze actie was om het belang van het Groene Hart midden in een
groot stedelijk gebied als de Randstad duidelijk te maken aan (toekomstige)
bestuurders. Dit is vooral van toepassing op het gebied waar de Groene Hart
Tournee zich op toegespitst heeft, namelijk de Oude Rijnzone, waar men er alles
aan doet om het gebied niet in tweeen gedeeld te zien worden door toedoen van
het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen en woonwijken.
Het uiteindelijke plan was om bij het station Leiden Lammenschans te starten en
dan zo via Alphen en Reeuwijk naar Woerden te rijden.
Onderweg werd een aantal thema’s van de door de Stichting Groene Hart
opgestelde monitorkaart aangehaald waaronder de Grote polder bij Leiden waar
men sinds die jaren 90 woningen wil realiseren. De stichting Grote Polder Groene
Hart strijdt hiertegen en wil dat deze polder gewoon ‘groen’ blijft.
Ook kwam de uitbreiding van Vergeer Kaas aan bod. Dit bedrijf is al
decennialang in Reeuwijk gevestigd, echter omdat het bedrijf steeds maar uit wil
bereiden is er kans dat het open venster bij Reeuwijk hierdoor ernstig verstoord
zal worden. Om dit te voorkomen strijden aan aantal bewonersgroepen samen
met de Stichting Groene Hart voor verandering van deze plannen.
Waar ik het meeste van heb genoten was de conversatie tussen Ineke Hiel en
een wethoudster van de gemeente Alphen aan den Rijn die elkaars standpunten
wel respecteerden maar ook heel duidelijk hun eigen ideeen naar voren
brachten, wat leidde tot een verhitte discussie al vroeg in het programma, iets
waar de organisatie op gehoopt had.
De respons op de Groene Hart Tournee was uiterst positief. Het grootste
gedeelte van de genodigden vond de mix om van elke procedure verschillende
standpunten te horen zeer informatief en zij schroomden dan ook niet om vragen
te stellen tijdens de verschillende stops.
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1.3 - Demonsteren tegen een polderindustrieterrein.
Nieuwsbericht:

Stichting in actie tegen nieuw polderindustrieterrein bij Gorinchem
15Feb2011

Stop volbouwen Groene hart, er zijn lege panden zat: met die leus hield de Stichting
Groene Hart vorige week woensdag samen met o.a. de SP en omwonenden een actie om
het Groene Hart open te houden, op het toekomstige terrein van Gorinchem Noord langs
de A27, in het Nationaal Landschap Groene Hart.
De gemeenteraad van Gorinchem stelde onlangs het bestemmingsplan vast dat de aanleg
regelt. Uit angst voor grote financiële verliezen - de gemeente investeerde al meer dan 35
miljoen euro - ging de raad akkoord met de voorstellen van B&W. Tijdens de
raadsbehandeling werd nergens duidelijk hoe en wanneer de aansluiting op de A27 wordt
gerealiseerd. Enerzijds wordt gesproken over een vergunning uit 2003, anderzijds over
nieuwe plannen van Rijkswaterstaat. Bovendien wie betaalt de aansluiting? Minister
Schultz van Haegen heeft al gezegd dat een (definitieve) parallelaansluiting voor rekening
van de gemeenten komt. Die extra kosten bedragen minimaal 60 miljoen euro (schatting
SGH) Interne bereikbaarheid vanuit Gorinchem is er niet. Altijd moet men per auto over de
A27 naar het bedrijfsterrein! Rijkswaterstaat heeft al gezegd dat het bouwverkeer niet over
de snelweg mag. Hoe komen de vrachtauto's er dan? Over polderwegen ? De veiligheid
van fietsende scholieren loopt groot gevaar.
Een convenant tussen de gemeente Giessenlanden en Gorinchem over de veiligheid op de
Hoogbloklandseweg laat grote twijfels achter. Stichting Groene Hart ziet in deze
onbezonnen benadering door de gemeente Gorinchem het zoveelste bewijs dat het
College van B&W maar één ding wil: koste wat kost een nieuw bedrijfsterrein in de open
polder binnen het Groene Hart aanleggen. Stichting Groene Hart pleit voor behoud van het
unieke open weidegebied ten Noorden van Gorinchem en wijst op alternatieven voor de
werkgelegenheid. De publieksactie is er op gericht om de bewoners van de gehele
Gorkumse regio wakker te schudden.

Bron: http://groenehart.info/node/192
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Verduidelijking:
Op donderdag 3 Februari werd ik uitgenodigd door SGH-Voorzitter en planoloog
Ron Gast om op woensdag 9 Februari met hem mee te gaan om te demonsteren
tegen de aanleg van een massaal bedrijventerrein in Gorinchem.
Ron Gast werkt bij de Provincie Zuid-Holland maar heeft verder geen banden
met de plannen betreffende Ruimte en Wonen. Hij heeft volledige vrijheid over
het uitdragen van zijn mening en dat maakt hem zo waardevol voor de stichting.
De reden voor de demonstratie was dat de gemeente Gorinchem enorm vooruit
loopt op de bestaande plannen voor het gebied, wat als gevolg kan hebben dat
het open karakter van het Groene Hart (en de gemeente Gorinchem) aangetast
kan worden. De gemeente wil koste wat kost het bedrijventerrein realiseren
omdat zij hier financieel al in betrokken zijn, zonder alle complicaties goed te
hebben bekeken.
Zo zijn er meer dan voldoende lege panden beschikbaar binnen de gemeente
Gorinchem om nieuwe bedrijven te kunnen huisvesten. Echter het revitaliseren
van bestaande bedrijventerreinen staat niet zo hoog op hun ruimtelijke kalender.
Ook zijn de mogelijkheden om toe te treden tot de lokatie waar men het
bedrijventerrein wil realiseren beperkt, en dit zal ook niet in de nabije toekomst
gaan veranderen. Het verkeer wat de bestemming bedrijventerrein heeft zal het
gebied moeten betreden dwars door de stad Gorinchem heen, of via polderwegen
die daar echt niet op berekend zijn.
Verder liggen er vlakbij het bestemde gebied ook nog een groot aantal scholen
waaronder het ROC. Een groot aantal van hun studenten/leerlingen komt op de
fiets naar school en zij zullen dus veel hinder ondervinden van het toenemende
verkeer binnen die regio.
Uit al deze redenen blijkt dat het aanleggen van het bedrijventerrein totaal
onnodig is en dat dit waarschijnlijk nog veel meer gaat kosten dan de huidige
begroting nu uitdraagt. Daarom ben ik blij dat ik me heb ingezet voor deze
demonstratie om te proberen om dit plan van de baan te krijgen. Verder was het
enorm interessant om eens wat praktijkkennis over een dergelijk evenement op
te doen, in plaats van de volgende dag alleen de foto’s in de krant te zien.
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1.4 - Ondersteuning Waterconferentie.
Nieuwsbericht:

Waterconferentie trekt bijna 250 deelnemers
15Feb2011
Duurzaam waterbeheer in het Groene Hart: dat was het thema van de conferentie, die Stichting
Groene Hart en Waterschap de Stichtse Rijnlanden gezamenlijk organiseerden. Bijna 250
(waterschaps)bestuurders, ondernemers en particulieren kwamen hier op 10 februari voor naar
het Stadhuis van Woerden. Klimaatsambassadeur Wijnand Duijvendak – voormalig Tweede
Kamerlid – brak het spits af. Hij beoogde dat het Groene Hart eigenlijk een badkuip is, waar het
water steeds hoger komt te staan door wereldwijde klimaatverandering. Hierdoor krijgt de
landbouw het steeds moeilijker; daarom moeten boeren zich meer richten op recreatie en
productie van natuur, via de zgn.
Bergboerenregeling.

Het betoog van rijksadviseur Yttje Feddes sloot hier goed op aan: het Groene Hart is een
“wereldpark” door het unieke karakter van de natte veenweiden. Met een belangrijke rol voor het
water, zoals blijkt uit het project Oude Hollandse Waterlinie. Ook voormalig minister Jacqueline
Cramer ging in op de rol van water en de noodzaak van innovatie.
Een Leider voor het Groene Hart?
In het discussiepanel werd door Wijnand Duyvendak betoogd dat het Groene Hart “bestuurlijk
een rommeltje” is door alle bestuurslagen. Het Groene Hart mist een gezicht en zou een
gekozen burgemeester of leider moeten krijgen. Maar niet alle bestuurders waren het met hem
eens: kenmerkend voor het Groene Hart is nu juist de samenwerking van onderaf . Na de lunch
werden er workshops gehouden over onderwerpen als zoet water, bodemdaling, waterberging
en waterrecreatie: er zijn veel kansen voor vaarrecreatie in het Utrechts-Hollandse
plassengebied.

Bron: http://groenehart.info/node/190
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Verduidelijking:
Recent ben ik ook aanwezig geweest als ondersteunende kracht bij een
waterconferentie gehouden in het stadhuis van Woerden, met als thema;
Duurzaam Waterbeheer.
Het doel van deze conferentie was duidelijk maken dat ook het Groene Hart te
maken heeft met de wereldwijde klimaatveranderingen, waar vooral de
bestuurders van het gebied ook zeker rekening mee moeten houden. Door de
onvermijdelijke stijging van het water binnen het Groene Hart zullen er
maatregelen moeten worden getroffen om hier goed mee om te gaan, wat kan
leiden tot aanpassing van het huidige beleid.
De dag begon ’s ochtends met verschillende sprekers conform het onderwerp,
duurzaam waterbeheer. Zij schetsten de huidige situatie en benadrukten het
belang van een goede regelgeving en innovatie omtrend waterbeheer. De
aanwezigen werden ook bij dit probleem betrokken door middel van een
stemronde. Zij konden zowel hun stem laten gelden over de verschillende
waterproblemen alsmede hun mening geven over de verschillende sprekers.
’S middags volgde een workshopprogramma van 2 rondes met verschillende
onderwerpen, waar de aanwezigen zich ’s ochtends voor konden inschrijven. Zij
werden na een informatieve casus aangespoord om te discussieren over
onderwerpen als bodemdaling, waterrecreatie en zoet water.
Het systeem wat hierbij ontwikkeld wat door de organisatie is wel het vermelden
waard. Om alles in goede banen te leiden had men elk onderwerp een kleur
gegeven, en dit kwam terug op de inschrijfkaarten die men meekreeg als men
zich had opgegeven om mee te doen. Dit systeem was zo effectief omdat het
merendeel van de aanwezigen alweer was vergeten welke workshop zij wilden
volgen, en nu konden zij dit zeer gemakkelijk terugvinden.
Mijn doel was om te kijken wat er allemaal bij komt kijken om zo’n omvangrijk
congres te organiseren en verder heb ik er inhoudelijk veel van geleerd.
De taken die ik tijdens deze dag had waren erg verschillend en tussendoor moest
ik ook proberen wat verhalen van de sprekers in het ochtendprogramma mee te
pakken. Dit is uiteindelijk ook gelukt nadat ik eerst mensen de weg had gewezen
en meegeholpen had de kleurcodering door het hele gebouw op te hangen als
een routebeschrijving.
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2.0 - Inleiding
Als onderdeel van de derdejaars stage van het thema ‘Environment’, gevolgd
door een Ruimtelijke Ordening & Planologie student aan de Hogeschool INHolland
te Delft wordt in opdracht van de Stichting Groene Hart onderzoek gedaan naar
het nieuwe landgoederenbeleid en de gevolgen hiervan. Dit zal resulteren in een
onderzoeksverslag wat kan dienen bij vervolgstudies over dit onderwerp. Verder
zal het verslag ook gepresenteerd worden.
Aanleiding:
Aanleiding van dit onderzoek is het verschijnen van een nieuw Beleidskader
betreffende landgoederen, getiteld ‘Beleidskader Landgoederen 2009-2012’, in
opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Door deze ontwikkeling is ook het
‘Streekplan Provincie Utrecht 2005-2015’ aangepast met betrekking tot
landgoederen, alsmede de nota ‘Landgoederen Verbinden’’ van de provincie
Noord-Holland. Omdat de provincie Zuid-Holland qua beleid vooruit loopt op de
andere provincies binnen het Groene Hart ligt de focus van dit onderzoek op die
provincie.
Door de grote culturele en recreatieve waarde die landgoederen bezitten is het
van belang dat deze worden behouden en zo mogelijk worden versterkt. Het
onderzoek richt zich op het beleid dat wordt gevoerd met betrekking tot
landgoederen en de uitvoering en naleving hiervan.
Dit onderzoek is als eerste van belang voor de provincie, aangezien zij de
uitvoerende partij zijn van het beleid en erop toe moeten zien dat hun
opgestelde beleid naar behoren nageleefd wordt.
Verder is het onderzoek ook van belang voor organisaties die zich bezighouden
met het behouden en versterken van natuurfuncties binnen de provincies.
Landgoederen zijn onderdeel van deze natuurfuncties en dragen bij aan een
groene omgeving. Als het beleid goed nageleefd wordt is dit ook van toepassing,
is dit echter niet zo dan botst het beleid of het gebrek daaraan met de belangen
van de natuurorganisaties.
Ook is dit onderzoek van belang voor de samenleving, aangezien deze steeds
meer eisen stelt aan de directe omgeving. Mocht het beleid niet goed nageleefd
worden kan dit desastreuze gevolgen hebben voor de directe omgeving en dus
ook voor de samenleving.
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Doel van onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of het door de provincie opgestelde
landgoederenbeleid goed functioneert. Centraal hierbij ligt de vraag of
gemeentes het huidige beleid aanhouden en gebruiken zoals het bedoeld is, of
dat zij het beleid gebruiken om nieuwe landgoederen te realiseren op zo’n
manier dat de regelgeving in hun eigen (financiële) voordeel werkt.
Het onderzoek zal worden gerealiseerd door middel van resultaten die
voortgekomen zijn uit een mailing onder 49 van de gemeentes die in het Groene
Hart liggen. Deze gemeentes zijn gevestigd in de provincies Noord- Holland,
Zuid-Holland en Utrecht.
Onderzoeksvraag:
- In hoeverre houden gemeentes beleid aan of gebruiken ze dit op een andere
manier?
Deelvragen:
- Wat is het huidige rijks- provinciale- en gemeentelijk beleid met betrekking tot
Landgoederen?
- Wat zijn de resultaten van het onderzoek onder gemeentes binnen het Groene
Hart?
- Hoe zijn de gemeentes die nieuwe landgoederen ontwikkelen te definiëren?
- Waarom ontwikkelen gemeentes nieuwe landgoederen?
- Handhaven de onderzochte gemeentes het beleid?
- Zijn er bij de gemeentes uitzonderingen/variaties te vinden op het door de
provincie opgestelde beleid?
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3.0 - Inventarisatiefase:
3.1 - Definitie Landgoed
Oud landgoed:
‘Geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette terreinen,
daaronder begrepen die waarop een buitenplaats voorkomt, voor zover het
blijven voortbestaan van die terreinen in de bestaande toestand voor het behoud
van het natuurschoon wenselijk wordt geacht.’
Bron: http://www.encyclo.nl/begrip/landgoed
Over deze definitie is een beetje onduidelijkheid, maar hier wordt de meest voorkomende
gebruikt.
Nieuw landgoed:
‘Een nieuw landgoed is een nieuw te ontwikkelen en duurzaam te beheren
boscomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin één gebouw
(woonhuis) van allure met daarin maximaal 2 à 3 wooneenheden. Het gebouw
heeft primair een woonfunctie. De minimale omvang van de bebossing is vijf
hectare. Maximaal 10% van het totale oppervlakte is privé-terrein en de rest is
openbaar toegankelijk. Het geheel heeft een belangrijke maatschappelijke
meerwaarde.’
Bron: http://nieuwlandgoed.nl/landgoed_definitie/

3.2 - Rijksbeleid
Het rijksbeleid is gevormd door verschillende beleidsstukken die zowel in
samenhang maar ook individueel van elkaar opereren. Samen bieden zij een zo
compleet mogelijk beeld van de aanwezige wetgeving met betrekking tot
landgoederen binnen Nederland. Hieronder volgt een overzicht.
- Wet Ruimtelijke Ordening
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt vanaf juli 2008 de mogelijkheid om via
Structuurvisie, verordening- en inpassingsplannen, beleid vast te stellen en uit te
voeren op vlak van de planologische bescherming van landgoederen.
Gemeenten en het rijk hebben vergelijkbare bevoegdheden; Gemeenten via
structuurvisie, bestemmingsplan of beheersverordening en het rijk middels
aanwijzing, amvb en inpassingsplan met het projectbesluit.
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- Monumentenwet 1988
Volgens de Monumentenwet 1988 zijn circa 60 historische
‘buitenplaatscomplexen’ in Zuid-Holland aangewezen als beschermd monument.
Van de provincies Utrecht en Noord-Holland is dit aantal onbekend.
Bescherming heeft niet alleen betrekking op hoofdgebouwen, maar ook op de
bijgebouwen en tuinen of parken met kleine bouwkundige elementen. Voor
wijzigingen, verstoring, afbraak of verwijdering van deze van rijkswege
beschermde monumenten dient de gemeente een monumenten vergunning af te
geven mede gebaseerd op adviezen (adviesrecht) van het rijk en van de
provincie in geval van situering buiten de bebouwde kom. De terrein begrenzing
van de Monumentenwet uit 1988 beschermde buitenplaatsen is aan de hand van
de zogenoemde bolletjeslijn vastgelegd. Ingrepen die daarbinnen plaatsvinden,
vallen onder de vergunningsplicht van de Monumentenwet.
Voorbeelden van rijkswege beschermde buitenplaatsen zijn: Keukenhof te Lisse,
Duivenvoorde te Voorschoten, Oud-Wassenaar te Wassenaar en Offem te
Noordwijk.
Ook kan in een voorkomend geval een buitenplaatscomplex van gemeentewege
beschermd zijn, zoals Overvoerde te Rijswijk.
Van de resterende niet beschermde 163 locaties zijn in sommige gevallen
onderdelen als monument beschermd. Voor het overige zijn ze juridisch
onbeschermd, hoewel ze wel historische kwaliteiten hebben en vaak wezenlijk
onderdeel van een groter geheel zijn (landgoederenzones en -reeksen). De
omgeving van de landgoederen, veelal met waardevolle cultuurhistorische
elementen, de landgoed biotoop, is dus niet wettelijk beschermd.
Krachtens de Monumentenwet 1988 is slechts een klein deel van onze
landgoederenzone, gelegen in het binnenduinrandgebied (in Wassenaar,
Leidschendam-Voorburg en Voorschoten), aangewezen als beschermd
rijksgezicht maar met haar omvang van 28 km is dit geografisch tot nu toe wel
het grootste rijksgezicht van Nederiand.
- Ecologische Hoofdstructuur
Niet alleen binnen het Groene Hart, maar eigenlijk overal wordt nieuwe natuur
ontwikkeld en worden bestaande natuurgebieden met elkaar verbonden. Het
totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de Ecologische
Hoofdstructuur. De planologische bescherming van de Ecologische
Hoofdstructuur kan het behoud en ontwikkeling van de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur, en dan in het bijzonder de historische landgoederen, ten goede
komen.
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Illustratie 4: Overzichtskaart Ecologische Hoofdstructuur.
- Cultuurhistorische Hoofdstructuur
De Cultuurhistorische Hoofdstructuur met cultuurhistorische kenmerken en
waarden dient als kennisbron voor cultureel erfgoed bij ruimteiijke planvorming
en ontwerp. Daamaast is de toepassing van de kaart formeel vastgelegd in de
Handreiking Cultuurhistorische Hoofdstructuur.
- Nota regels voor Ruimte, betreffende Landgoederen
Het thema landgoederen wordt in de meeste beleidsstukken met betrekking tot
Ruimtelijke Ordening besproken. Echter meestal is dit een vrij algemeen stuk
met weinig diepgang en tijdens het lezen blijven veel kwesties onduidelijk. In de
Nota regels voor Ruimte is het zogenoemde landgoederenbeleid het meest
volledig en het beste uitgewerkt.
Hieronder staat een samenvatting van het thema landgoederen in de Nota regels
voor Ruimte.
Algemene informatie
Voor ieder nieuw landgoed dient een wijziging van het gemeentelijk
bestemmingsplan plaats te vinden, waarbij zowel het woongedeelte (het
landhuis) als het groenblauwe deel een daartoe passende bestemming dienen te
krijgen.
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Locatie landgoed
De aanleg van landgoederen is overal in het landelijk gebied mogelijk, met
uitzondering van de Ecologische Hoofdstructuur en bestaande
openluchtrecreatiegebieden. Wel is er de restrictie dat het landgoed in de rest
van de omgeving moet passen, en deze niet moet ‘verstoren’.
Inrichting landgoed
Na de wijziging van het bestemmingsplan wordt een inrichtingsplan opgesteld
dat dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Het landgoed wordt minimaal 5 hectare groot en bestaat in principe uit een
aaneengesloten gebied; minimaal 90 % van het nieuwe landgoed is voor het
publiek toegankelijk. De recreatieve functies op het landgoed hebben een
extensief karakter en mogen niet conflicteren met de bij het gebied passende
natuurdoeltypen en natuurwaarden.
- Deze 90% wordt ingericht met groene en/of blauwe functies die voldoen aan bij
het gebied passende natuurdoeltypen (conform het landelijk Handboek
Natuurdoeltypen). Landbouwkundig gebruik van deze gronden is alleen
toegestaan als beheersmaatregel voor instandhouding van de natuurdoeltypen.
- Maximaal 10% van het nieuwe landgoed behoort tot het private deel. Dit deel
wordt de huiskavel genoemd. De huiskavel mag voor maximaal 20% worden
bebouwd. Op de huiskavel mag één woonhuis met maximaal drie wooneenheden
worden opgericht. Per 5 hectare is daarmee maximaal 1000m2 bebouwing
inclusief bijgebouwen toegestaan.
- Het landhuis dient status te hebben en uniek te zijn. De bouwhoogte is in
belangrijke mate bepalend voor de beeldkwaliteit. De bouwhoogte zal daarom
passend moeten zijn in de onmiddellijke omgeving. Er dient een redelijke
verhouding te zijn tussen het bebouwd oppervlak van de woning en de
bijgebouwen.
- Voor het landhuis en de bijgebouwen zijn de gebruiksmogelijkheden
nauwkeurig omschreven en bepaald. Toegestaan wordt gebruik voor activiteiten
uit categorie 1 uit de Staat van bedrijfsactiviteiten van de VNG. Het bedrijfsdeel
blijft echter ondergeschikt aan het wonen. Bijgebouwen dienen ten dienste te
staan van de functies van het woonhuis.
- De recreatieve functies op het landgoed sluiten waar mogelijk aan bij de
recreatieve structuren in de omgeving en bevorderen de automobiliteit naar en
op het landgoed niet in onevenredige mate;
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- Het inrichtingsplan van het landgoed en het architectonische ontwerp van het
landhuis en de bijgebouwen worden voorgelegd aan de gemeente, die beide
toetst aan het onderhavige planologisch beleidskader en daarbij beoordeelt of
het plan een duidelijke ruimtelijke kwaliteitsverbetering oplevert.

- Het inrichtingsplan bevat een paragraaf inzake 'uitvoering en beheer', waarmee
de continuïteit van het beheer in de beoogde vorm wordt gegarandeerd. Om de
ontwikkeling, duurzame instandhouding en het beheer van de verschillende
onderdelen van het landgoed alsmede de publieke openstelling ervan met
voldoende zekerheid te waarborgen wordt een privaatrechtelijke overeenkomst
afgesloten tussen het betreffende gemeentebestuur en de
eigenaar/initiatiefnemer.
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3.3 - Provinciaal Beleid:
In het onderzoek is er gekozen om vooral het beleid van de provincie ZuidHolland te belichten omdat het plangebied, namelijk het Groene Hart, zich voor
het grootste gedeelte in deze provincie bevindt. Dit betekent echter niet dat
andere twee provincies die ook banden hebben met het Groene Hart, namelijk
Utrecht en Noord-Holland, vergeten worden.

3.3.1 - Provincie Zuid-Holland:
Uit het beleidskader voor Landgoederen, gepubliceerd op 7 Januari 2010 blijkt
dat de provincie Zuid-Holland een aantal doelen heeft gesteld waaraan een
aantal maatregelen gekoppeld zijn. Deze doelen en maatregelen volgen
hieronder.
- Behoud en verbetering van de Ruimtelijke Kwaliteit
De Provincie ambiëert behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de
landgoederen. Daarom wil men de waarden van de historische landgoederen
integraal meewegen in ruimtelijke ordenings- en ontwikkelingsprocessen. Er
zullen randvoorwaarden geschept worden om de landgoederen als inspiratiebron
voor ruimtelijke opgaven te kunnen laten dienen.
Deze visie is gericht op het realiseren van een samenhangend stedelijk en
landschappelijk netwerk. Opgave is bescherming van de landgoederen als
onderdeel van het provinciaal belang, 'behoud van de cultuurhistorische
hoofdstructuur’. Deze landgoederen versterken de kwaliteit en de omgeving van
een locatie. Een vrije ligging en zicht-assen zijn daarbij belangrijk voor
bescherming van de relatie tussen het landgoed en de omgeving van het
landgoed.
Verder wordt er in de Provinciale Verordening Ruimte onderzocht of er geen
regelgeving ontwikkeld kan worden voor de bescherming van Historische
Landgoederen en hun omgeving.
Ook wordt er gesproken over het modernisering van de Monumentenzorg en het
aanpassen van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland, maar daar is
verder nog weinig over bekend.
- Vergroting van de recreatieve toegankelijkheid en beleefbaarheid.
De Provincie wil de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de landgoederen voor
recreatieve en toeristische doeleinden vergroten.
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Als gevolg hiervan is de ontwerpstructuurvisie voor recreatie en toerisme
opgenomen in de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening en wordt er gekeken of deze
vergroot kunnen worden door middel van het aanpassen van bestaande- en het
aanleggen van nieuwe routes.
- Advisering vergunningverlening aan gemeentes
De provincie zal het aanleggen van nieuwe landgoederen bevorderen door middel
van het positief aanbevelen naar gemeentes toe in het verstrekken van
vergunningen hiervoor. Dit gegeven kan echter niet opgenomen worden in de
Provinciale Structuurvisie.
- Projecten ter verbetering van de Ruimtelijke Kwaliteit en recreatieve
mogelijkheden.
De provincie wil landgoederen toegankelijker maken en op verschillende
manieren beter informatie verstrekken over landgoederen zodat de samenleving
bewuster wordt van zijn directe omgeving.
- Oprichting kennisnetwerk
De provincie wil inwoners en bezoekers laten meegenieten en participeren in de
rijkdom aan historische landgoederen in Zuid-Holland. De kennis van
landgoederen is versnipperd, onvoldoende en onvolledig bij zowel inwoners en
bezoekers als direct belanghebbende partijen (overheid, beleidsmakers,
landgoedeigenaren en -beheerdere, belangenverenigingen, deskundigen etc).
Daarom zet de provincie zich in voor een provinciale kennisinfrastructuur ter:
- Vergroting van de belangstelling voor en kennis van de historische
landgoederen bij het brede publiek.
- Vergroting en uitwisseling van kennis en deskundigheid bij instandhouding en
herbestemming.
- Bevordering van cultuurparticipatie en -educatie door goede
informatievoorziening.
- Bevordering van samenwerking tussen belanghebbende partijen.
Voor een verantwoord behoud en beheer kampen historische landgoederen,
inclusief hun bebouwing en omgeving, met een vrijwel structureel tekort aan
middelen. Dit leidt tot bedreiging van dit erfgoed. Meer samenwerking tussen de
belanghebbende partijen kan bijdragen aan een actieve instandhouding van de
historische landgoederen in Zuid-Holland. Samenwerking stimuleren ten behoeve
van een goede provinciale infrastructuur is daarom gewenst.
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3.3.2 - Bedreigingen provincie Zuid-Holland:
Grootstedelijke uitbreidingen, industriële ontwikkelingen en vergroting van het
infrastructurele netwerk zijn aan de orde van de dag in de drukste provincie van
Nederiand.
Door gebrek aan voldoende bescherming verkeren de Zuid-Hollandse
landgoederen en hun directe omgeving (de landgoedbiotoop) in een steeds
kwetsbaardere positie en komen zij in onvoldoende mate aan bod binnen
de ruimteiijke planvorming. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de provincie
als een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.
Voorbeelden van bedreigingen zijn:
- Buitenplaatsen aan de Vlietzone te Den Haag, Rijswijk en LeidschendamVoorburg. Deze buitenplaatsen worden bedreigd door woningbouw, het
Trekvliettracé en de havenindustrie.
- Huis Berbice te Voorschoten, welke bedreigd wordt door infrastructuur in de
vorm van plannen die de gehele directe omgeving om willen gooien.

Illustratie 5: Huis Berbice te Voorschoten
- Landgoederenzone te Rijswijk, waar door nieuwbouwlocaties het
samenhangende geheel uiteen dreigt te vallen.
- T Huys ten Donck te Ridderkerk, waar nieuwbouw roet in het eten dreigt te
gaan gooien.
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Een ander probleem is de instandhouding van de landgoederen als economisch
onrendabel erfgoed. Dit komt doordat landgoederen alleen maar een bepaald
deel van de samenleving aantrekken, en de rest hecht er verder weinig tot geen
waarde aan. Het onderhouden van landgoederen kost dus meestal meer dan dat
ze opleveren en doordat ze meestal een weids en groen karakter hebben zijn ze
interessant voor projectontwikkelaars.
Een passende bestemming en efficiènte exploitatie blijken vaak moeilijk te zijn.
Zo is een landgoed vaak alleen maar ‘mooi’ en waar er soms nog een
wandelroute doorheen ligt, zijn sommige landgoederen ook compleet afgesloten
van de buitenwereld en kosten dus alleen maar geld.

Ook zijn de landgoederen in Zuid-Holland voor velen onbekend, wat het
economische gedeelte niet ten goede komt. Immers, wat men niet kent daar
gaat men ook niet van houden.
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3.3.3 - Provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft niet zoals de provincie Zuid-Holland een
uitgebreide nota wat betreft landgoederen. Wel wordt er in de Structuurvisie
Noord-Holland 2040 aandacht besteed aan landgoederenzones.
Hierin komt naar voren dat volgens de provincie Noord-Holland landgoederen
een zeer exclusieve vorm van landschappelijk wonen zijn welke bij uitstek een
kansrijke vorm van versterking vormen van de in het gebied bestaande
kwaliteiten.
De Provincie Noord-Holland zet zich dan ook door middel van het uitgeven van
meer vergunningen en subsidies in voor de ontwikkeling van nieuwe
landgoederen binnen de provinciegrenzen. Dit heeft over het algemeen tot
gevolg dat de kwaliteit van de groene ruimte wordt versterkt.

3.3.4 - Provincie Utrecht
De provincie Utrecht heeft wel beleid met betrekking tot landgoederen, maar niet
zo uitgebreid als de provincie Zuid-Holland. Het overgrote deel van de wetgeving
staat in het streekplan Utrecht 2005-2015.
De kernpunten uit dit plan wat betreft landgoederen en nieuwe landgoederen zijn
dat de provincie welwillend tegenover zoals zij het noemen; ‘Rood voor Groen’
staat. Dit initiatief moet echter wel daadwerkelijk leiden tot een verhoging van
de ruimtelijke kwaliteit (in het bijzonder de kernkwaliteiten van natuur en
landschap), de hoeveelheid toe te voegen bebouwing moet in verhouding staan
tot de hoeveelheid extra groen en omliggende (agrarische) bedrijfsvoering mag
niet worden belemmerd.
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3.5 - Gemeentelijk beleid:
Specifiek gemeentelijk beleid ten opzichte van landgoederen is schaars. Het
merendeel van de gemeentes houdt vast aan het provinciale beleid, wat in de
meeste gevallen prima voldoet. Meestal is deze beslissing ook opgenomen in het
streekplan of de structuurvisie die van kracht is binnen de gemeente. Vooral in
de kleinere gemeentes wordt eventueel landgoederenbeleid maar in een paar
zinnen genoemd.
Als reden hiervoor is aan te dragen dat de meeste gemeentes welke
landgoederen binnen hun grenzen hebben het simpelweg economisch niet
haalbaar is om zelf een beleid te ontwikkelen voor bijvoorbeeld een of twee
landgoederen.
Verder is het provinciaal beleid waar de meeste gemeentes aan vast houden vrij
recent, waardoor zij deze kwestie niet zo hoog op hun prioriteitenagenda hebben
staan. Dit heeft tot gevolg dat de meeste gemeentes zeggen dat het provinciale
beleid wordt aangehouden om de reden dat er verder nog geen tijd voor is
geweest om dit verder uit te zoeken. Het aanhouden van het provinciale beleid is
dus niet alleen goedkoper, maar ook makkelijker.
Er zijn uiteraard wel uitzonderingen bekend van gemeentes die het provinciale
beleid wel hanteren, maar hier wat variaties op hebben aangebracht zodat dit
beleid beter bij hun specifieke belangen past.
Een voorbeeld hiervan is de gemeente Utrecht, welke het provinciale beleid wel
aanhoud maar meer beleid aan het ontwikkelen is voor de zogenoemde ‘Groene
Monumenten’. Hieronder vallen bestaande landgoederen die een nieuwe functie
krijgen, of landgoederen die opengesteld moeten gaan worden voor
geinteresseerden.
Ook zijn er een aantal gemeentes binnen het Groene Hart die zelf hun
landgoederenbeleid hebben gecreeerd. Een voorbeeld hiervan is de gemeente
Leerdam. Sinds 2008 is daar een beleidskader betreffende landgoederen van
kracht wat vastgesteld is door de raad. Dit is gerealiseerd omdat er binnen de
gemeentegrenzen een heel groot landgoed op het punt stond geopend te
worden, waar het provinciale beleid niet voldoende op aansloot.
De andere gemeentes die zelf een gemeentelijk beleid voeren zijn Zoeterwoude,
Bodegraven-Reeuwijk, Vianen, Utrecht en Leiderdorp.
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4.0 - Verdiepingsfase:
4.1 - Wat zijn de resultaten van het onderzoek onder gemeentes binnen het
Groene Hart?
Voor mijn onderzoek heb ik door middel van het opstellen van een mailing de
gemeentes die binnenin en grenzend aan het Groene Hart liggen benaderd. Dit
zijn grotere gemeentes, zoals Utrecht, Rotterdam en Hilversum, middelgrote
gemeentes zoals Sliedrecht, Gorinchem en Woerden maar ook kleine
dorpsgemeentes zoals Lopik, Ouderkerk en Montfoort.
Van de 49 gemeentes die ik benaderd heb reageerden er 27, een percentage van
ongeveer 55%, wat enigszinds tegenvallend, maar wel genoeg is voor een
compleet beeld. Zie hiervoor ook de onderstaande illustratie.

Illustratie 6: Ontvangen reacties naar percentage gemeentes Groene Hart
De gemeentes zijn door middel van een mailing de volgende vragen gesteld:
1. Heeft u uw eigen gemeentelijk landgoederenbeleid geformuleerd?
2. Zijn er binnen uw gemeente nieuwe landgoederen aangelegd?
3. Zijn er binnen uw gemeente nieuwe landgoederen in voorbereiding?
Voor het gemak hebben deze vragen een nummer gekregen, welke ervoor staan.
Op basis van de onderzoeksresultaten zal er gekeken worden of er gemeentes
opvallen of uitspringen die de moeite waard zijn om verder te onderzoeken op
basis van hun antwoorden op de bovengenoemde vragen.
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Vraag 1:
Heeft u uw eigen gemeentelijk landgoederenbeleid geformuleerd?
Op deze vraag antwoorden 7 van de 27 gereageerde gemeentes positief, in de
grafiek hieronder volgen de volledige resultaten.

Illustratie 7: Resultaten vraag heeft u uw eigen gemeentelijk landgoederenbeleid
geformuleerd.
NB: De overig in deze grafiek staat voor de gemeente Abcoude, waar volgens de
structuurvisie buitengebied landgoederen worden uitgesloten. In het landelijk
buitengebied van de gemeente Abcoude, het zogenaamde veenweide gebied,
passen/bestaan geen landgoederen. Beleid is dus ook niet noodzakelijk.
Volgens de grafiek formuleren de meeste gemeentes dus niet hun eigen
landgoederenbeleid, maar houden zij voornamelijk vast aan het beleid wat
opgesteld is door de provincie.
De reden hierachter is dat de meeste gemeentes simpelweg te klein zijn om hun
eigen beleid te kunnen ontwikkelen, aangezien hier een prijskaartje aan hangt.
Ook hebben veel gemeentes geen specifieke reden om wel zelf een beleid te
moeten ontwikkelen, wat wel zo zou zijn als zij bijvoorbeeld een heel speciaal
landgoed binnen hun gemeentegrenzen zouden hebben liggen.
Om deze redenen is het dus handig om het beleid opgesteld door de provincie
aan te houden, omdat dit verder geen extra kosten of andere moeilijkheden met
zich meebrengt.
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Vraag 2:
Zijn er binnen uw gemeente nieuwe landgoederen aangelegd?
Op deze vraag antwoorden 2 van de 27 gereageerde gemeentes positief, in de
grafiek hieronder volgen de volledige resultaten.

Illustratie 8: Resultaten zijn er binnen uw gemeente nieuwe landgoederen aangelegd.
Uit de grafiek blijkt dat binnen de meeste gemeenten in de afgelopen jaren geen
nieuwe landgoederen zijn gerealiseerd. Bij de antwoorden die zijn verkregen uit
de mailing gaven de gemeentes hiervoor verschillende verklaringen.
Zo gaven verschillende gemeentes waaronder Amstelveen en Nederlek aan niet
blij te zijn met de teruglopende subsidies voor het ontwikkelen en het in stand
houden houden van de groene ruimte. Hierdoor konden zij minder van hun
natuurdoelen realiseren, en daar hoort het aanleggen van nieuwe landgoederen
bij.
Verder was voordat de nieuwe Nota Landgoederen uitkwam het beleid met
betrekking tot het aanleggen van nieuwe landgoederen erg onduidelijk. Het
gevolg hiervan was dat gemeentes vaak het niet aandurfden om nieuwe
landgoederen te ontwikkelen, wat ook in de grafiek naar voren komt.
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Ook draagvlak bij de bevolking speelde een rol. Uit een aantal antwoorden van
deelnemende gemeentes bleek dat bewoners het laatste decennium veel meer
waarde hechten aan hun directe omgeving. Waar men vroeger al blij was dat
men uberhaupt een huis had, moeten er nu allemaal privileges in de nabije
omgeving te vinden zijn. Dit zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat er in de
komende jaren veel meer landgoederen zullen worden ontwikkeld, puur voor de
groene- en recreatiewaarden.
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Vraag 3:
Zijn er binnen uw gemeente nieuwe landgoederen in voorbereiding?
Op deze vraag antwoorden 12 van de 27 gereageerde gemeentes positief, in de
grafiek hieronder volgen de volledige resultaten. De ene helft van deze 12
gemeentes volgt overigens het provinciale beleid, de andere helft heeft zelf een
gemeentelijk beleid ontwikkeld.

Illustratie 9: Resultaten zijn er binnen uw gemeente nieuwe landgoederen in voorbereiding
NB: De overig in deze grafiek staat voor de gemeente Diemen, waar niet een
‘echt’ landgoed in ontwikkeling is, maar wel zorgboerderij op een stadslandgoed.
Deze ontwikkeling vindt plaats binnen ‘bestaand bebouwd gebied’.
Volgens de resultaten die hierboven getoond staan in de grafiek is ongeveer de
helft van de gemeentes die reageerden op de mailing bezig met het ontwikkelen
van nieuwe landgoederen binnen hun gemeentegrenzen. Dit is niet geheel
verwonderlijk, gezien het feit dat door het nieuwe beleid en de veranderende
wensen binnen de samenleving men behoefte heeft aan uitbreiding en
versterking van de recreatieve functies en de groene ruimte.
Er zou dus geconcludeerd kunnen worden dat ondanks de teruglopende subsidies
voor gemeentes om groene ruimte te ontwikkelen, zij er toch actief mee bezig
zijn om te zorgen dat de ‘behoeften’ van hun inwoners toch grotendeels
gerealiseerd worden.
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4.2 - Hoe zijn de gemeentes die nieuwe landgoederen ontwikkelen te
definiëren?
Al eerder kwam de vraag naar voren; ‘Zijn er binnen uw gemeente nieuwe
landgoederen in voorbereiding’. Deze vraag is gesteld aan 49 gemeentes
waarvan er 27 reageerden. Van die 27 die de moeite namen om te reageren gaf
iets minder dan de helft (12) aan dat er binnen hun gemeente minimaal 1 nieuw
landgoed in voorbereiding is.
Een interessante vraag die hieruit voortkomt, namelijk of er gelijkenissen zijn
tussen de verschillende gemeentes die minimaal 1 landgoed in voorbereiding
hebben, of dat dit compleet willekeurig is.
Om tot een goed antwoord op deze vraag te komen moet er eerst gekeken
worden naar watvoor gemeentes landgoederen willen ontwikkelen.
Het betreft hier de gemeentes; Alphen a/d Rijn, Leerdam, Montfoort, Ouderkerk,
Hilversum, Zoeterwoude, Amstelveen, Bodegraven/Reewijk, Utrecht, Vianen,
Rotterdam en Uithoorn.
Deze gemeentes hebben volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de
volgende inwonersaantallen.
Gemeente

Inwonersaantal

Oppervlakte in km2

Alphen a/d Rijn

72534

55,06

Leerdam

20745

33,78

Montfoort

13494

37.70

Ouderkerk

8151

27,03

Hilversum

84573

45,72

Zoeterwoude

8118

21,21

Amstelveen

80695

41,46

Bodegraven/Reeuwijk

32507

75,73

Utrecht

307081

94,65

Vianen

19647

39,43

Rotterdam

605543

208,84

Uithoorn

28053

18,29

Illustratie 10: Tabel van gemeentes met nieuwe landgoederen in ontwikkeling.
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Zoals wel uit de demografische gegevens hierboven blijkt zijn de gemeentes die
nieuwe landgoederen in ontwikkeling hebben zeer divers. Zowel in
inwonersaantal als in oppervlakte (km2) is er moeilijk een verband te leggen
tussen de verschillende gemeentes.
Bij de gemeente Utrecht is bijvoorbeeld het inwonersaantal ruim 37 keer zo
groot in vergelijking met de gemeente Zoeterwoude, terwijl het verschil in
oppervlakte veel minder imposant is. De oppervlakte van Utrecht is namelijk
‘maar’ 4 keer zo groot als die van Zoeterwoude.
Uit de gegevens kunnen we dus concluderen dat het ontwikkelen van nieuwe
landgoederen niets te maken heeft met de oppervlakte van de gemeente, of het
inwonersaantal. Zowel gemeentes met een hoge bevolkingsdichtheid (Utrecht,
Rotterdam) als met een lage bevolkingsdichtheid (Zoeterwoude) ontwikkelen
nieuwe landgoederen.
Op de vraag waar je de gemeentes dan wel op kan definiëren is lastig antwoord
te geven, omdat dit dan vooral gezocht moet worden in natuurwaardeverhogende hoek. Hiermee wordt bedoeld dat gemeentes proberen de wensen
van hun inwoners te verwezenlijken door landgoederen te realiseren wat de
natuurfuncties van de gemeente ten goede komt . Dit verschilt echter per
gemeente en voor een goed beeld van deze kwestie zou een langdurig en
uitgebreid onderzoek gewenst zijn, iets waar binnen dit verslag geen tijd meer
voor was.
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4.3 - Waarom ontwikkelen gemeentes nieuwe landgoederen?
In de deelvraag hiervoor kwam naar voren dat bijna de helft van de
ondervraagde gemeentes nieuwe landgoederen willen ontwikkelen. De vraag
waarom zij nieuwe landgoederen realiseren is tot nu toe nog onbeantwoord
gebleven, maar omdat dit concept uiterst interessant is zal deze vraag hieronder
beantwoord worden.
Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeentes die deelgenomen hebben aan
het onderzoek een aantal argumenten aandragen waarom zij nieuwe
landgoederen ontwikkelen. De meest voorkomende volgen hieronder.
- Het verhogen van de natuurwaardes
Door het ontwikkelen van nieuwe landgoederen komt er meer groen in het
landschap, immers een landgoed aanleggen is een garantie voor meer natuur
binnen de gemeentegrenzen.
Landgoederen zijn ook heel nuttig voor de instandhouding en het verder
ontwikkelen van de zogenoemde groene corridor. Het doel van de groene
corridor is zorgen dat meerdere stukken natuur of groene ruimte met elkaar in
contact komen te staan waardoor vooral het aantal soorten (planten en dieren)
zich verder kunnen ontwikkelen.
- Het stimuleren van recreatie
Het realiseren van meer landgoederen kan leiden tot een toename van de
recreatie binnen het betreffende gebied. De samenleving heeft, zeker de laatste
decennia, steeds meer behoefte aan plekken waar men zich kan terugtrekken uit
de stedelijke gebieden en waar men rustig kan genieten van de natuur.
Met de komst van meer landgoederen zijn er dus ook meer plekken waar men
zich terug kan trekken. Mits men hier handig op inspeelt kan niet alleen de
recreatie binnen het gebied toenemen, maar ook de werkgelegenheid.
- Economische redenen
Ondanks dat het provinciale beleid erop gericht is de natuurwaardes te vergroten
kan het toch voorkomen dat gemeentes het beleid anders opvatten en hier een
potentieele kans in zien om hun gemeentekas wat te spekken.
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Het ontwikkelen van landgoederen brengt inderdaad met zich mee dat de
natuurwaardes worden vergroot, maar ook de kans om bijvoorbeeld een stuk
weiland om te zetten in een idyllische omgeving met veel groen en prachtige
(kapitale) huizen. Dit is uiteraard niet de bedoeling, maar omdat in de
regelgeving staat dat landgoederen ook bebouwing moeten bevatten is dit in
sommige gevallen onvermijdelijk.
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5.0 - Zijn er bij de gemeentes uitzonderingen/variaties te vinden op het
door de provincie opgestelde beleid?
Uit vorige vragen bleek dat gemeentes om verscheidene redenen nieuwe
landgoederen ontwikkelen en dat deze gemeentes ook op verschillende aspecten
te definiëren zijn. Echter de vraag of er ook uitzonderingen te vinden zijn op het
door de provincie opgestelde beleid bij de onderzochte gemeentes is nog niet
beantwoord.
Om dit uit te zoeken volgen hieronder de volledige resultaten van de mailing
betreffende landgoederenbeleid gehouden onder 49 gemeenten binnen het
Groene Hart, waarvan er 27 reageerden. Aan de hand van Illustratie 11 blijkt dat
alle gemeentes die nieuwe landgoederen in voorbereiding hebben de moeite
waard zijn om nader te bekijken. Omdat dit er 12 zijn worden hieronder de 4
interessantste beschreven, de rest van de resultaten hiervan is terug te vinden in
de bijlage.
Gemeente
Alphen a/d Rijn
Weesp
Gorinchem
Vlist
Leerdam
Bergambacht
De Ronde Venen
Gouda
Lopik
Aalsmeer
Montfoort
Abcoude
Ouderkerk
Diemen
Maarssen
Hilversum
Zoeterwoude
Nederlek
Amstelveen
Nieuwegein
Bodegraven
Utrecht
Oudewater
Vianen
Leiderdorp
Rotterdam
Uithoorn

Eigen beleid?
Vraag 1
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

N Landgoed aangelegd? N Landg in Voorb
Vraag 2
Vraag 3
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja, 1
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja, 3
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
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Illustratie 11: Volledige resultaten Landgoederenbeleid per gemeente.

5.1 - Gemeente Leerdam
De gemeente Leerdam komt in aanmerking om verder onderzocht te worden op
basis van de antwoorden die gegeven zijn op de gestelde onderzoeksvragen.
Uit deze antwoorden bleek namelijk dat de raad in 2006 de Nota van
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan buitengebied heeft vastgesteld.
In deze nota en in het daaropvolgende voorontwerp bestemmingsplan is
aangegeven in welke zones ruimte was voor nieuwe landgoederen. Dit betreft de
gebieden waar landschap, cultuurhistorie, landbouw en recreatie naast elkaar
voorkomen en met elkaar verweven zijn; ruwweg betreft dit de kernrandzone
rondom de stad Leerdam.
In de beleidsnota Nieuwe Landgoederen uit oktober 2008 zijn de uitgangpunten
uit het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied genuanceerd en verfijnd.
De beleidsnota maakt onderscheid tussen A, B en C gebieden. De zonering zoals
aangegeven in de Nota van Uitgangspunten blijft merendeels ongewijzigd, maar
de navolgende verfijningen en aanpassingen zijn verwerkt in het beleidskader:
- Er wordt een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het gebied tussen de
Schaikseweg en de natuurgebieden langs de Diefdijk. Realisatie van een
landgoed kan in dit gebied zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde voor het
gebied. Dit is dan ook het voorkeursgebied voor de realisatie van een landgoed.
Het gebied biedt ook ruimte voor een grootschalig landgoed. (Gebied A)
- De noordrand van de stad biedt alleen ruimte aan kleinschalige landgoederen
van maximaal 5 hectare waarbij een randvoorwaarde is dat er open doorzichten
vanuit de stad naar het buitengebied in stand blijven. Het gebied ten westen van
de stad leent zich voor een landgoed bedoeld als overgangszone van stad naar
het platteland. (Gebied B)
- Langs de linten voor met name de niet aan het buitengebied gebonden functies
is eveneens ruimte voor de realisatie van kleinschalige landgoederen van 5 tot
max. 10 hectare. Realisatie van het landgoed dient plaats te vinden aan het
reeds bebouwde gedeelte van het lint. Er dient verder altijd rekening te worden
gehouden met de te behouden en versterken zichtlijnen zoals genoemd in de
Nota van Uitgangspunten voor het buitengebied. (Gebied C)
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Illustratie 12: Landgoederenzones gemeente Leerdam.
De uitzondering op het provinciale beleid blijkt eigenlijk het beste uit deze
illustratie. Het provinciale beleid is namelijk veel minder gebiedsspecifiek gericht
dan het beleid wat gevoerd wordt door de gemeente Leerdam.
Het gevolg hiervan is dat het ‘gemeentelijk’ beleid zich veel meer toespitst op het
ontwikkelen van nieuwe landgoederen binnen de gemeentegrenzen waardoor de
kans veel groter is dat de gemeente Leerdam zal slagen in het realiseren
hiervan. Er kan dus gesteld worden dat in het geval van de gemeente Leerdam
het provinciale beleid juist beter kan worden nageleefd door de gemeentelijke
aanpassingen, in plaats van slechter.
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5.2 - Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een eigen landgoederenbeleid, wat
op 1 september 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit gemeentelijk
beleid bevat enkele extra voorwaarden ten opzichte van het provinciale beleid en
beschouwd nieuwe landgoederen vooral als instrument bij het realiseren van
duurzaam ingerichte polders. Daarbij wordt transformatie van gehele polders
beoogd, versnippering van landgoederen is niet wenselijk. Voor een goede
juridische verankering van de duurzame instandhouding van getransformeerde
gebieden moet een rechtspersoon (stichting) in het leven worden opgericht. De
overige specifieke punten in het gemeentelijk beleid zijn:
- De grootte van het landhuis wordt beperkt tot 650m3. Hierbij wordt
aangesloten bij het gemeentelijk beleid voor het bouwen van woningen in het
buitengebied.
- De initiatiefnemer mag niet meer landhuizen / wooneenheden bouwen dan
nodig om een positief financieel saldo te bereiken.
- De te bouwen landhuizen moeten in bestaande bebouwingslinten of tegen
kernen aan gerealiseerd worden, om het landelijk gebied in zijn openheid zo min
mogelijk aan te tasten.
- De landhuizen en de getransformeerde gebieden dienen te passen in hun
directe omgeving. Het uitgangspunt is dat weilanden behouden blijven en dat er
gekozen wordt voor een streekeigen beplanting.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het beleid zoals verwoord is in het
gemeentelijke landschapskwaliteitsplan.
- De aan te leggen recreatieve routes in het openbare deel moeten zoveel
mogelijk aansluiten bij de structuur van het landelijk gebied en het bestaande
netwerk van fiets- en wandelpaden.
Verschillen met Provinciaal beleid:
- Als eerste staat het provinciaal beleid een bouwmassa van 1000m2 toe, het
gemeentelijk beleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk slechts 650m3.
- Een ander verschil is dat volgens het gemeentelijk beleid de landhuizen in het
lint of tegen de kernen aan moeten worden gerealiseerd. Bij het provinciale
beleid is het van belang dat er sprake is van ruimtelijke kwaliteitsverbetering,
niet in ecologische hoofdstructuur en passend in de directe omgeving.
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- Verder verplicht de provincie een inrichtingsplan met een hoofdstuk uitvoering
en beheer, waarmee de continuiteit van het beheer wordt gegarandeerd. Het
gemeentelijk beleid gaat daar verder in, verplicht is een rechtspersoon op te
richten om de instandhouding te garanderen.
.
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5.3 - Gemeente Hilversum
De gemeente Hilversum houdt zoals zoveel gemeentes het provinciale beleid
aan. Echter Hilversum heeft wel 1 landgoed in voorbereiding genaamd
‘Dennendonck’.
Aanleiding voor dit initiatief was het voornemen van de grondeigenaar om een
aantal gebouwen (stallen) die gelegen zijn aan de Noodweg 34-30 te slopen. In
ruil hiervoor wil de eigenaar een landhuis op het perceel realiseren.
Om de eigenaar hierbij te helpen is het bestemmingsplan voor dit gebied
aangepast zodat de nieuwe bestemming binnen het beleidskader valt.

Illustratie 13: Ligging van het perceel.

Illustratie 14: Het perceel
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Het doel van het bestemmingsplan is het tot stand brengen van een
planologische regeling die voorwaarden schept voor de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van het plangebied Landgoed ‘Dennendonck’. Het bestemmingsplan
dient als toetsingskader voor de ontwikkeling, waarbij het behouden en
handhaven van het landgoed centraal staat.
Verder heeft de gemeente Hilversum de notitie 'Hilversum meer dan groen' die
bedoeld is voor het gebied binnen de bebouwde kom. Het Landschapsbeleidsplan
daarentegen geldt voor het buitengebied. De meeste natuurgebieden zijn in
handen van natuurorganisaties. De gemeente heeft alleen publiekrechtelijke
invloed op het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke
waarden in haar buitengebied. Dit moet gebeuren vanuit een totaalvisie op
natuur en landschap, waartoe dit Landschapsbeleidsplan door de gemeenteraad
in december 1992 is vastgesteld.
Uit de plannen blijkt verder dat alle bestaande bebouwing op het perceel van
circa 5 hectare gesloopt zal worden, waarna er 2 landhuizen met alle
benodigdheden gerealiseerd zullen worden. Dit uiteraard wel conform de
provinciale nota.
Dit plan is al vergevorderd en heeft grote kans van slagen vanwege de goede
samenwerking tussen de gemeente en de eigenaar van het perceel.
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5.4 - Gemeente Uithoorn
De gemeente Uithoorn volgt het provinciaal beleid, en er zijn in de afgelopen
jaren ook geen nieuwe landgoederen ontwikkeld.

Illustratie 15: Sfeerimpressie veenweidegebied langs de Amstel.
Wel is er twee jaar geleden een verzoek ingediend voor een landgoed in het
veenweidegebied langs de Amstel. Over dit verzoek heeft ambtelijk overleg
plaatsgevonden met medewerkers van DLG en LNV. Uitkomst daarvan is dat de
gemeente binnen kaders zelf beleidsvrijheid heeft om hier al dan niet aan mee te
werken. Overigens staat wel in provinciaal beleid dat landgoederen niet in de
plaats mogen komen van bestaande groengebieden.
Uiteindelijk is door de gemeente geconcludeerd dat aan dit verzoek geen
medewerking moet worden verleend.
Belangrijkste argument hiervoor is dat het gebied al bestaand groengebied is,
dat ook via het bestemmingsplan al de nodige bescherming heeft. Er is geen
sprake van sanering van storende bebouwing e.d. Ook in de huidige situatie is de
openheid en structuur van het veenweidegebied al gewaarborgd. Nieuwe
bebouwing in de voorgestelde vorm levert een veel grotere verstoring in het
gebied op dan de huidige veldschuur.
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6.0 - In hoeverre houden gemeentes beleid aan of gebruiken ze dit op een
andere manier?
Uit het onderzoek wat gehouden is onder 49 gemeentes binnen het Groene Hart,
waarvan er 27 reageerden, kwam naar voren dat veel gemeentes het door de
provincie ontwikkelde beleid aanhouden. Van de 27 gemeentes die reageerden
gebruiken er 19 het provinciale beleid.
De redenen hiervoor zijn verschillend, maar over het algemeen wordt
aangenomen dat gemeentes meestal te weinig financiële middelen tot hun
beschikking hebben om zelf beleid te ontwikkelen, waardoor ze ‘veroordeeld’ zijn
tot het gebruiken van het provinciale beleid, wat overigens in de meeste gevallen
prima voldoet.
Ook kan het voorkomen dat er binnen de gemeentegrenzen geen landgoederen
te vinden zijn, waardoor de gemeente hier ook geen beleid voor nodig heeft.
Verder is het ook mogelijk dat landgoederen worden uitgesloten binnen de
gemeentegrenzen, zoals bij de gemeente Abcoude het geval is. De reden
hiervoor is dat in het landelijk buitengebied, het zogenaamde veenweide gebied,
geen landgoederen passen en/of kunnen bestaan.
Vervolgens kwam uit het onderzoek naar voren dat er maar weinig gemeentes
zijn waar er in de afgelopen jaren nieuwe landgoederen zijn aangelegd.
Dit kan komen door de veranderingen die de provincie beleidstechnisch heeft
doorgevoerd. Het is namelijk verstandig eerst de definitieve nota van de
provincie af te wachten, voordat je als gemeente zijnde nieuwe projecten op gaat
starten. Mochten er dan toch nog op het laatste moment veranderingen
plaatsvinden, dan kan hier gelijk rekening mee gehouden worden in de
uitvoering.
Een andere reden kan zijn het ontbreken van steun vanuit de samenleving. Als er
geen behoefte is vanuit de bevolking, is het ook niet noodzakelijk om hier veel
moeite, energie en vooral geld in te steken.
Op de vraag of er wel nieuwe landgoederen in voorbereiding zijn reageerden 12
van de 27 onderzochte gemeentes positief. De helft hiervan voert een eigen
landgoederenbeleid. Dit gegeven ondersteunt de theorie dat men waarschijnlijk
eerst gewacht heeft totdat de Nota Landgoederen definitief werd voordat men
overging tot de ontwikkeling van nieuwe projecten met betrekking tot
landgoederen.
Wel is het interessant om te bekijken of in de toekomst al deze initiatieven ook
tot een goed einde worden gebracht, maar hier kan nu nog niet over geoordeeld
worden.
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Naast dat de meeste gemeentes het provinciale beleid aanhouden en naleven
zijn er ook een aantal uitzonderingen aan te wijzen.
Zo zijn er een aantal gemeentes die een eigen landgoederenbeleid in het leven
hebben geroepen, veelal omdat zij vonden dat de provinciale nota niet voldoende
aansloot bij hun specifieke gemeentelijke visie. De gemeente Leerdam, die sinds
2008 een eigen landgoederenbeleid heeft, is hier een goed voorbeeld van.
Na het bekijken van de gemeentelijke nota die vastgesteld is door de raad in
2008 bleek echter dat deze erg goed in elkaar zit, en bovendien een veel
uitgebreider gebiedsgericht beeld heeft dan de provinciale nota. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de gemeente Leerdam waarschijnlijk een grotere kans
heeft om hun doelen met betrekking tot het realiseren van nieuwe landgoederen
te behalen dan gemeentes die de provinciale nota aanhouden.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft ook een gemeentelijk
landgoederenbeleid. Deze nota is echter van veel mindere kwaliteit dan die dan
de gemeente Leerdam. Het ontwikkelde beleid is wel helder, maar vooral de zin
dat initiatiefnemers het ‘landgoed’ mogen bebouwen totdat hier een positief
financieel resultaat tegenover staat heeft een zeer negatieve klank.
De gemeente Hilversum houdt het provinciale beleid aan, maar is wel actief bezig
met het ontwikkelen van nieuwe landgoederen. Het plan voor landgoed
‘Dennendonck’ is al in vergevorderde staat van ontwikkeling en door goede
samenwerking tussen de gemeente en de grondeigenaar is de kans groot dat dit
plan gerealiseerd zal gaan worden.
De gemeente Uithoorn volgt ook het provinciale beleid, maar heeft een
interessant antwoord op de vraag of zij nieuwe landgoederen ontwikkelen.
Normaal gesproken zijn gemeentes erg welwillend als het gaat om het realiseren
van nieuwe landgoederen binnen hun gemeentegrenzen. Echter de gemeente
Uithoorn vindt dat het gebied wat aangewezen is als landgoederen
ontwikkelingszone al ‘groen’ genoeg is, en hebben daarom ook al een initiatief
afgewezen.
Als concluderend antwoord op de hoofdvraag komt naar voren dat gemeentes
het provinciale beleid vaak aanhouden met positieve ontwikkelingen, het
voorbereiden van nieuwe landgoederen, ten gevolge.
Ook het ontwikkelen van een eigen gemeentelijk landgoederenbeleid leidt vaak
tot positieve ontwikkelingen, zoals te zien is bij de gemeente Leerdam. Echter als
men tever gaat met het scheppen van regels, zoals bij de gemeente BodegravenReeuwijk, kan er ook een potentiële niet gewenste situatie ontstaan.
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7.0 Conclusie / Aanbeveling
Na het beantwoorden van de deelvragen en de hoofdvraag kan geconcludeerd
worden dat over het algemeen de provinciale nota prima bruikbaar is als
beleidsstuk voor gemeentes die nieuwe landgoederen willen realiseren. Mochten
de gemeentes behoefte hebben aan een specifieker gebiedgericht beleid zullen
zij zelf het initiatief moeten nemen om dit te verwezenlijken.
Het niet naleven van het door de provincie geschepte beleid is te weinig gebleken
uit het onderzoek en kan daarom benoemd worden als niet veelvoorkomend.
Echter zullen er altijd uitzonderingen en/of variaties zijn omdat ‘misbruik’ nooit
helemaal voorkomen kan worden. Dit blijkt uit een regel gevonden in het
gemeentelijke landgoederenbeleid opgesteld door Bodegraven-Reeuwijk.
Om het misbruik nog verder terug te dringen, in hoeverre dat nog mogelijk is,
zou de provincie wellicht kunnen investeren in een comite wat de naleving van
het door hen opgestelde beleid controleert. Bij het doorlezen van de
verschillende beleidsstukken ben ik nergens tegengekomen dat hier al sprake
van is. Als aanbeveling zou dit dus een optie kunnen zijn.

48

Nieuwe Landgoederen

8.0

Literatuurlijst:

Boeken:
- Provinciale Structuurvisie 2011, Provincie Zuid-Holland
(7 November, 13 Januari, 1 April)
- Beleidskader Historische Landgoederen 2009-2011, Provincie Zuid-Holland
(12 November, 18 Januari, 17 Februari, 3 Maart)
Internetlijst:
URL:
http://www.leerdam.nl/index.php?simaction=content&mediumid=3&pagid=74
- Informatie over bestemmingsplannen van de gemeente Leerdam
(3 Maart 2011, 27 Maart 2011)
URL:
http://groenehart.info/home.html
- Website van de Stichting Groene Hart
(23 November, 17 December, 11 Januari, 23 Maart)
URL:
http://www.bodegravenreeuwijk.nl/index.php?simaction=content&mediumid=15&pagid=1751&rubriek_i
d=&stukid=7881#titel7881
- Informatie over het landgoederenbeleid van Bodegraven-Reeuwijk
(18 November)
URL:
http://groenehart.nl/
- Algemene informatiewebsite van het Groene Hart
(5 November)
URL:
http://www.landgoederen.net/
- Website over nieuwe Landgoederen
(3 Maart, 2 April)
URL:
http://www.noord-holland.nl/
- Website van de Provincie Noord-Holland
( 13 Januari, 17 Januari, 24 Februari)
URL:
http://www.provincie-utrecht.nl/
- Website van de Provincie Utrecht
(19 Maart, 23 Maart)

49

Nieuwe Landgoederen

URL:
http://www.zuid-holland.nl/
- Website van de Provincie Zuid-Holland
(6 November, 13 November, 13 Januari, 18 Januari, 23 Februari.
URL:
http://www.groenehart.info/monitorkaart.html
- Monitorkaart van de Stichting Groene Hart, met alle kansen en bedreigingen
(15 November, 12 December, 14 Januari)
URL:
http://www.derondevenen.nl/
- Website van gemeente De Ronde Venen
(17 Maart)
URL:
http://www.gorinchem.nl/
- Website van de gemeente Gorinchem, ivm demonsteren.
(4 Februari)
URL:
http://www.waterschaprivierenland.nl/
- Website van Waterschap Rivierenland
(17 Februari, 1 Maart)
URL:
http://www.hdsr.nl/
- Website van Hoogreemraadschap de Stichtste Rijnlanden, ivm
waterconferentie.
(7 Februari)
URL:
http://www.hilversum.nl/dsresource?objectid=47674&type=org
- Informatie over landgoed Dennendonck te Hilversum
(1 April)
URL:
http://www.amstelveen.nl/upload/319866_650_1301312177952-OntwerpStructuurvisie-15maart2011.pdf
- Informatie over het landgoederenbeleid van Amstelveen.
(2 April)
URL:
http://www.vianen.nl/websites/common/download.asp?PropId=5616
- Informatie landgoederenbeleid Vianen
(3 April)

50

Nieuwe Landgoederen

51

Nieuwe Landgoederen
Bijlagen:
Bijlage 1:
Nieuwsbericht:

Stichting lanceert monitorkaart nieuwe stijl: wandelen langs
bedreigingen!
31Jan2011

De Groene Hart Monitorkaart heeft een ingrijpende vernieuwing ondergaan. Sinds deze
week is de kaart – op de website van de Stichting - te zien in google earth. Men kan
zelfs met google streetview een digitale wandeling maken langs de bedreigde gebieden.
Op de kaart staan meer dan 50 voorbeelden van verrommeling van het Groene Hart,
zoals windmolenlocaties, megastallen, minibedrijventerreinen, rondwegen en
villaparkjes. De Stichting wil hiermee locale en provinciale bestuurders met de neus op
de feiten drukken; feiten die niet altijd sporen met de fraaie plannen die worden
uitgebracht.

Bron: http://www.groenehart.info/node/182
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Bijlage 2:
Onderzochte gemeentes binnen Groene Hart met/zonder reactie.

53

Nieuwe Landgoederen

Bijlage 3:
Informatie over het beleid van gemeentes die nieuwe landgoederen in
voorbereiding hebben.
Alphen a/d Rijn
De gemeente Alphen a/d Rijn heeft geen eigen landgoederenbeleid maar
hanteert het provinciale beleid bij het keuzeproces om nieuwe landgoederen te
ontwikkelen.
Sinds een aantal jaar is de gemeente Alphen a/d Rijn wel bezig met een initiatief
genaamd ‘Wandelbos’ wat ook het realiseren van een aantal nieuwe
landgoederen omvat. Echter eerst heeft de gemeente geprobeerd de
landbouwgronden op de door hen gekozen locatie te verwerven, maar dit is
mislukt. In dit proces zijn echter wel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een van de
eigenaren van de grond heeft zelf een voorstel gedaan om een landgoed te
ontwikkelen op zijn eigendommen. Een andere eigenaar heeft aangegeven de
mogelijkheden hiertoe te willen onderzoeken.
Door het verruimen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van
landgoederen hoopt de gemeente meer natuur te creëren, waar de bevolking van
kan genieten. Dit is in lijn met de provinciale visie betreffende het ontwikkelen
van nieuwe landgoederen.
Montfoort
De gemeente Montfoort volgt net zoals vele andere gemeentes het provinciale
beleid. Deze gemeente als een van de weinige in de afgelopen jaren een aantal
nieuwe landgoederen heeft aangelegd, waaronder een landgoed op de grens van
IJsselstein en een landgoed op de vuilstortplaats Mastwijk.
Tegenwoordig speelt er echter nog maar 1 project met betrekking tot
landgoederen, namelijk de Linschoterwaard.
Het gebiedsgericht project Linschoterwaard gaat over delen van het landelijk
gebied ten zuiden van Woerden, deels op het grondgebied van de gemeenten
Montfoort en Oudewater. Het doel van dit project is behoud en versterking van
de ruimtelijke kwaliteit van de Linschoterwaard. Dit kan door de
landbouwkundige, recreatieve, ecologische en landschappelijke structuren te
versterken en de cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden en door
waterknelpunten in de regio op te lossen.
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In het eindrapport over de Linschoterwaard uit 2008 staat dat tussen de A12 en
het Landgoed Linschoten wordt voorgesteld een groene bufferzone te
ontwikkelen om een landschappelijk hoogwaardigere inrichting te realiseren.
Gestreefd wordt naar de ontwikkeling van opgaande beplanting in een vorm die
past bij het landschap, waarbij gedacht kan worden aan beplanting op
perceelsranden of verspreide beplantingsstructuren. De precieze vorm en
omvang moeten nog nader worden uitgewerkt. Een deel van de beplanting zal
geplaatst worden op het landgoed (o.a. langs de Schapenlaan) en een deel op
grond van anderen.
In de Nota Ruimte wordt aangegeven dat een speciaal programma voor het
Groene Hart moet worden ontwikkeld, waarin het duurzaam behouden van de
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het gebied een belangrijk punt
is.
Ouderkerk
Geen informatie beschikbaar.
Zoeterwoude
In 2009 zijn een drietal principeplannen voorgelegd voor het oprichten van
landgoederen binnen Zoeterwoude. Een adequaat beleid betreffende het
oprichten van landgoederen ontbrak echter binnen de gemeente.
Ten tijde van de herziening bestemmingsplan buitengebied geconstateerde de
gemeente Zoeterwoude echter dat het provinciale Landgoederenbeleid niet
aansloot met het beeld en de visie die de Zoeterwoude heeft over haar
buitengebied. Vervolgens is er een meer uitgebreid landgoederenbeleid
opgesteld. Deze beleidsnota Landgoederen in Zoeterwoude is op 22 april 2010
vastgesteld door de raad.
In deze beleidsnota komt naar voren dat landgoederen dienen te passen in het
Zoeterwoudse landschap en te voldoen aan het vigerende beleid van de
gemeente. Zoeterwoude is zuinig op haar landschap en is daarom zeer
terughoudend in het toestaan van nieuwe landgoederen. Zoeterwoude hanteert
daarom het nee-tenzij principe.
Verder heeft de gemeente Zoeterwoude een aantal voorwaarden gesteld
waaraan voldaan moet worden. De belangrijkste zijn;
- Het plan dient meerwaarde te hebben voor landschap en omgeving.
- Het plan dient aan te sluiten op gemeentelijke doelstellingen.
- De samenhang tussen bebouwing, landgebruik en verkaveling wordt
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gerespecteerd.
- De nieuw op te richten bebouwing en beplanting moeten passen binnen de
aanwezige structuren en patronen.
- Het dempen of vergraven van waterlopen wordt zoveel mogelijk voorkomen en
het aanwezige microreliëf wordt beschermd.

Het gebied waar de gemeente Zoeterwoude deze landgoederen wil gaan
ontwikkelen is langs de snelweg A4 tot aan de Hofweg.
De Ontwikkeling van natuurwaarden en landschapselementen in deze zone kan
bijdragen aan een aantrekkelijk en gewaardeerd agrarisch landschapsbeeld
vanaf de snelweg.

Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft zelf geen landgoederenbeleid, maar houd het
beleid van de provincie aan. In Amstelveen zijn geen nieuwe landgoederen
aangelegd, wel is er een landgoed in voorbereiding op een locatie waar vroeger
ook een landgoed was.
Verder staat in de ontwerpstructuurvisie van de gemeente Amstelveen dat men
ontwikkelingen als het aanleggen van nieuwe landgoederen toejuicht, mits dit
een ‘versterking van de kwaliteit of het gebruik van het landschap betekent’
Utrecht
De gemeente Utrecht is op het moment bezig met het formuleren van beleid over
zogenoemde ‘groene monumenten’, waaronder ook de landgoederen zoals Park
de Haar en Park Voorn vallen die binnen de gemeentegrenzen liggen.
Het enige project wat binnen de gemeente Utrecht speelt is een uitbreiding in
westelijke richting van Park de Haar, als onderdeel van het versterken van de
recreatiefunctie bam het gebied rond Haarzuilens.
Vianen
In het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Vianen 2001’ is beleid over het
ontwikkelen van nieuwe landgoederen opgenomen. Het bestemmingsplan geeft
mogelijkheden om bestemmingen te wijzigen ten behoeve van het aanleggen
van een landgoed.
Op 14 december 2010 heeft de raad een nieuw bestemmingsplan voor het
landelijke gebied vastgesteld. Ook in dit bestemmingsplan, getiteld ‘Landelijk
Gebied Vianen 2009’, zijn mogelijkheden opgenomen voor het realiseren van
landgoederen.
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Binnen de gemeentegrenzen zijn nog geen landgoederen aangelegd. Het eerste
initiatief is echter wel in vergevorderd stadium van voorbereiding. De ruimtelijke
procedures zijn nagenoeg afgerond. Daarna zal met de aanleg begonnen worden.
Ook ligt er op dit moment een eerste voorstel voor de aanleg van een cluster
van 4 landgoederen. Deze zullen waarschijnlijk de komende jaren gerealiseerd
gaan worden.
Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft geen specifiek landgoederenbeleid. De regeling
van de provincie is bekend en geeft voldoende aanknopingspunten om nieuwe
landgoederen te ontwikkelen met als doel te investeren in de kwaliteit van het
buitengebied.

Uit recent onderzoek is gebleken dat het ontwikkelen van nieuwe landgoederen
wel aan de orde is geweest, maar dat de twee initiatieven beide in Hoek van
Holland alweer afgeketst zijn.
In de Bonnenpolder is de mogelijkheid voor zorglandgoederen in combinatie met
de aanleg van recreatief groen en natuur onderzocht. Dat heeft niet geleid tot
een concrete uitwerking van de plannen.
In de Oranjebuitenpolder wordt een natuur- en recreatiegebied ontwikkeld.
Daarvoor is een bestemmingsplan in voorbereiding. In het gebied is er een
initiatief voor een nieuw landgoed. Het nieuwe bestemmingsplan zal het mogelijk
maken om landgoederen te ontwikkelen. Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren
is nog niet bekend.
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