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Een landgoed als bedoeld in de Natuurschoonwet. Komt u daar ook voor in aanmerking? 
 
 
Vraag aan iemand op straat: ‘hoeveel grond is er nodig is om de status van een landgoed te 
verkrijgen?’ Dan is de kans heel groot dat je als antwoord krijgt: ‘vijf hectare’. 
 
Dat is inderdaad de hoofdregel zoals die vermeld staat in de zogenaamde Natuurschoonwet. 
Maar wat veel mensen niet weten, is dat het ook mogelijk is om een officieel landgoed te 
verkrijgen als er minder dan vijf hectare grond is. 
 
Dat kan namelijk bij de zogenaamde historische buitenplaats. Maar dan moet je wel aan een 
aantal extra eisen voldoen. Dat staat allemaal in het rangschikkingsbesluit dat bij die wet 
hoort. 
 

 
Witte Brug, Twello 
 
De eisen die gelden voor een historische buitenplaats 
 
Allereerst moet er sprake zijn van tenminste één hectare grond. Deze regeling is dus vooral 
van belang voor percelen met een oppervlakte tussen één en vijf hectare. Immers, bij 
minder dan één hectare wordt niet aan deze eis voldaan. En bij meer dan vijf hectare heb je 
deze regeling (die eigenlijk een uitzondering is op de hoofdregel) niet nodig1.  
 

                                                 
1
 Hoewel het wél mogelijk is om bij meer dan vijf hectare een historische buitenplaats te worden, sterker nog 

veel van de grote oude landgoederen in Nederland die deze status hebben, beschikken over meer (soms veel 

meer) dan vijf hectare grond. De eis van één hectare is een minimumeis, er geldt geen maximum. 
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En als tweede eis geldt dat er op die 
grond een rijksmonument moet 
staan. Zo’n rijksmonument hoeft 
overigens geen huis te zijn. Het kan 
bijvoorbeeld een koetshuis zijn. Er is 
zelfs een rangschikking bekend 
waarbij er alleen nog maar twee 
oude zuilen resteerden. Die zuilen 
waren wél aangemerkt als een 
rijksmonument. Gemeentelijke 
monumenten zijn echter 
onvoldoende om in aanmerking te 
komen voor deze regeling. 
 
        Toegang verdwenen buitenplaats Kranenburg, Zwolle 
      
De derde eis is dat er sprake moet zijn van een tuinaanleg die dateert van vóór 1850 en die 
een architectonische verbondenheid heeft met het rijksmonument. 
 
 
Procedure bij de Raad van State 
 
Over die derde eis bestond lange tijd onduidelijkheid. Aan die onduidelijkheid is na een  
jarenlange procedure die ik gevoerd heb, door de Raad van State een einde gemaakt.  
Gedwongen door die uitspraak van de Raad van State hebben de verantwoordelijke 
staatssecretarissen bij officieel besluit - tandenknarsend - bepaald dat ons pand ‘De Witte 
Brug2’ in Twello de status historische buitenplaats heeft.  
 
Waar ging die procedure over, zult u zich afvragen. Onze aanvraag tot rangschikking werd 
door de overheid afgewezen met het argument dat ons pand dateert van ná 1850. Dat dit 
pand van nadien dateert klopt. Het is namelijk in 1872 gebouwd. Ons standpunt was echter 
dat het helemaal niet nodig was dat het pand van voor 1850 dateert, als er maar sprake is 
van een rijksmonument (en dat was onbetwist zo) en als de tuinaanleg wél dateert van voor 
1850. Dat laatste was bij ons het geval.  
 
Wij hebben daarvoor drs. Ronald van Immerseel3 ingeschakeld en die heeft een rapport 
opgesteld, de zogenaamde ‘tuinhistorische verkenningen’. Hij toonde aan dat op dezelfde 
plek als waar in 1872 ‘Beekwolde’ is gebouwd er een voorganger heeft gestaan, genaamd 
Beekzicht, en dat die voorganger wél dateerde van voor 1850. Maar vooral van belang was 
dat hij aantoonde dat er al een tuinaanleg was van voor 1850 die nog (enigszins) in 
herkenbare vorm aanwezig is. 
 

                                                 
2
 Vroeger, namelijk vóór 1953, Beekwolde geheten. Wij zouden het graag weer zo noemen maar dat is ons via 

een kettingbeding in de notariële akte, op straffe van verbeurte van dwangsommen, niet toegestaan. 
3
 Destijds werkzaam bij de inmiddels opgeheven vereniging particuliere historische buitenplaatsen te Heerde, en 

nu al weer geruime tijd bij de Stichting In Arcadië te Amersfoort.  
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De Raad van State stelde vast dat het rangschikkingsbesluit (bij de Natuurschoonwet) niet 
vereist dat ook het pand dateert van voor 1850. En eigenlijk was het ook niet nodig dat er, 
zoals in ons geval, een voorganger (Beekzicht) was die wel voor 1850 was gebouwd. 
Voldoende was dat de tuinaanleg van voor 1850 dateert. Wel moet dan die tuinaanleg nog 
in herkenbare vorm aanwezig zijn en ook moet die een architectonisch verband hebben met 
het rijksmonument. Maar dat laatste zal meestal geen probleem opleveren. 
 
Welke voor- en nadelen zijn er verbonden aan de status van een historische buitenplaats? 
 
Als u denkt een vergelijkbare situatie te hebben en overweegt om een aanvraag tot 
rangschikking (zoals dat officieel heet) in te dienen, dan vraagt u zich vast af welke voor- en 
nadelen verbonden zijn aan de status van landgoed in de zin van de Natuurschoonwet. 
 
Ik begin met de nadelen: ik kan mij geen nadelen voorstellen.  
‘Oh, nee?’, zult u misschien denken: en hoe zit het dan met alle bemoeienis van de 
ambtenaren als ik ook maar een piepkleine verandering aan het rijksmonument wil 
doorvoeren?  
 
Dat is op zich een nadeel maar dat nadeel is niet verbonden aan de status van landgoed 
maar louter aan de status van rijksmonument. Met andere woorden, dit nadeel geldt ook als 
uw rijksmonument op een perceel is gelegen dat niet de status van een landgoed heeft. En 
dus geen historische buitenplaats is. 
 

 
 

En hoe zit het dan met openstelling van het terrein, ben ik daartoe dan niet verplicht? 
Openstelling van (een deel van) het terrein is uiteraard een nadeel. Maar zo’n openstelling is 
niet verplicht indien uw perceel met opstal als een historische buitenplaats gerangschikt is. 
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Wél kan het zijn dat eventuele openstelling invloed heeft op de fiscale voordelen maar een 
iets minder groot voordeel is op zich natuurlijk geen nadeel. Want zonder de status van 
historische buitenplaats zou u dit voordeel sowieso niet hebben. 
 
En dan de voordelen: die zijn van fiscale aard. In het kader van dit artikel wil ik daar niet te 
lang bij stil staan. Daar zou ik met gemak een apart artikel aan kunnen weiden. 
 
In het kort komt het er op neer dat er in drie fiscale voordelen zijn:  

1) er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd en als die al is afgedragen maar er is wel 
tijdig (voor transportdatum) een aanvraag tot rangschikking gedaan, krijgt men die 
overdrachtsbelasting (met rente) terug; 
 

2) afhankelijk van nadere voorwaarden hoeven erfgenamen geen of minder 
successierecht te betalen;  
 

3) de onroerend zaak belasting wordt over slechts een deel van onroerende zaak 
gerekend zodat de zogenaamde WOZ-waarde drastisch lager wordt.  In sommige 
artikelen over deze fiscale voordelen wordt nog een vierde voordeel vermeld, te 
weten dat er minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Dat klopt, maar 
dit is eigenlijk een rechtstreeks gevolg van de lagere WOZ-waarde. 

 
Mocht u geïnteresseerd zijn in de procedure die ik tot en met de Raad van State heb gevoerd 
dan ben ik graag bereid u hierover nader te informeren. Misschien kunt u in uw situatie ook 
in aanmerking komen voor een historische buitenplaats! 
 
Dat klinkt niet alleen leuk en bijzonder – ik woon en werk met veel plezier in een historische 
buitenplaats - maar heeft dus ook fiscale voordelen. En het gevolg van die fiscale voordelen 
is weer dat uw onroerende zaak in waarde toeneemt. Er zijn bijvoorbeeld gegadigde kopers 
die aan een makelaar opdracht geven om op zoek te gaan naar een historische buitenplaats 
om aan te kopen juist vanwege die fiscale voordelen. En er zijn om die zelfde reden 
makelaars die zich hebben gespecialiseerd in aan- en verkoop daarvan.  
 
 
 
Mr. Jaap van Westerveld  
Advocaat te Twello, gespecialiseerd in civiel bouwrecht en regelgeving rond landgoederen. 
www.vanwesterveld.com  
 
https://mijn.rvo.nl/natuurschoonwet-landgoed-als-natuurschoon 
Meer informatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
 
https://mijn.rvo.nl/documents/13225/79648/Brochure+Landgoed+als+natuurschoon+-
+voorwaarden/4ddf7e86-91cb-4e27-9700-dfe911350970?version=1.2 
(brochure voorwaarden)   
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