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Ontwikkelende landgoederen /  

Landgoed ontwikkeling 

versus  

NSW regelgeving 

 



Ontwikkelingen 

• Nieuwe landgoederen; 

• Inpassing gebouwen; 

• Natuurbegraven; 

• Zonnevelden; 

• Klimbossen. 
 

 



Nieuwe landgoederen 

• Nieuwe inrichting op voormalig 

agrarisch gebied; 

• Nieuwe bebouwing; 

• Nieuwe natuur; 

• Openstelling. 

 

Betreft een planologisch ontwikkeling  

met een NSW projectie 



Landgoed Otelaar te Barneveld 



Basisgegevens 

• 20 ha landgoed, voormalig agrarisch erf 
met landerijen; 

• 2 woongebouwen, 6 wooneenheden; 

• Rentmeesterswoning; 

• Omvorming landbouwgrond naar 
natuur; 

• Inplant van landbouwgrond met bos. 

 

 





Discussie 

• Geen rangschikking van de gebouwen door 

opsplitsing; 

– Is dit erg? Bewoners zijn passanten?  

– Wie is verantwoordelijk voor het 

buitenterrein/natuur? 

• Natuur te rangschikken na realisatie? 

• Openstelling vanuit planologie komt niet 

overeen met NSW; 

• Wanneer worden vrijstellingen verleend? 

Na realisatie? 



Gebouwen 

• Verdeling in appartementen wel mogelijk 

en te rangschikken; 

• Alle gebouwen van voor 01-01-1950; 

• Veelal historische familielandgoederen. 

 



Nieuw rood op bestaand 

landgoed; 

• Landgoed De Stekkenkamp; 

• Landgoedvisie met ontwikkelplan; 

• Duurzame financiële drager; 

• Landgoed 140 ha.  

 

Realisatie zorgcomplex 

 

Planologisch ontwikkeling 
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Zorgcomplex; 48 eenheden 

Zorgcomplexen als onderdeel van landgoed 
niet te rangschikken ? 

 

- Eenheden discussie: 
- Aandeel gebouwd 

- Aandeel ongebouwd 

 



Toetsingskader 

De uitvoeringsrichtlijnen: 

• Meer dan één hoofdgebouw per 5 hectare 

op het landgoed aanwezig; 

• De opstal van hoge architectonische 

kwaliteit is of wel aangepast is aan de 

historische bouwstijl in de omgeving; 

• Het gebouw maximaal drie wooneenheden 

kent; 

• Bebouwing op een huiskavel van maximaal 

10% van de totale oppervlakte van het 

landgoed en maximaal 20% van de 

huiskavel is bebouwd. 



Wanneer functionele 

opstallen? 

• Een opstal is slechts dan functioneel, wanneer er 

sprake is van een directe relatie tussen de 

instandhouding en beheer van de onroerende 

zaak en het gebruik van de desbetreffende 

opstallen;  

• Geen zorg; 

• Geen verhuurde woning? 

• Wel pacht ! 

• Indien alleen uit de huurpenningen die worden 

verkregen uit huur en beheer van opstallen, het 

onderhoud en beheer van het landgoed worden 

bekostigd,  is er een onvoldoende directe relatie. 



Passen de nieuwe gebouwen bij het 

karakter van het landgoed en maken ze 

inbreuk op het natuurschoon? 

Belastingdienst: De realisatie van het woon-

zorgcentrum wordt als gebiedsvreemd 

beschouwd en heeft visuele impact op de 

omgeving. Hieruit kun je al concluderen dat het 

hele complex aan gebouwen en parkeerterrein 

niet past bij het karakter van het landgoed en 

inbreuk maakt op het natuurschoon. 



•   



 

 

 

Wanneer apart beoordeling van gebouwen;  

Conclusie: maken inbreuk op het natuurschoon. 

 

• afwijking van de gebouwen in de omgeving en 

op het landgoed, waaruit blijkt dat dit gebouw in 

ieder geval niet past bij de historische bouwstijl 

in de omgeving  

• qua maat en schaal past dit gebouw niet in het 

bestaande landschappelijke ensemble. 

 

Verder komen er 24 wooneenheden in dit gebouw 

wat veel meer is dan de drie wooneenheden  

 

Moeten we dan steeds terugbouwen zoals 

gebouwen in het verleden werden 

gebouwd?  



 

 

 



 

 

 

Voor de bouw van de woningen is wel 

aangesloten op de boerderijen in de omgeving en 

zouden deze gebouwen passen bij de gebouwen 

in de omgeving.  

 

Echter in elk van de gebouwen komen minimaal 

vier wooneenheden waardoor deze gebouwen 

volgens richtlijnen van de Belastingdienst ook niet 

voor rangschikking in aanmerking komen.  



Discussie 

• Gebouw met  4 wooneenheden ook niet 

te rangschikken; 

• Grote gebouwen niet te rangschikken; 

• Wanneer 1 wooneenheid met dezelfde 

uitstraling en omvang wel 

rangschikkingswaardig! 

• Willekeur? 

 



En …. als een groot gezin 

hier gaat wonen? 



Natuurbegraven en NSW 

Natuur? 



Natuurbegraven en NSW 

  

Natuur? 



 

• Natuurbegraven kan nieuwe vorm van inkomsten 

zijn, passend bij de schaal en het karakter van 

het landgoed; 

• Rangschikkingswaardig afhankelijk van aantal 

begraafplaatsen en functie van perceel; 

• De stelregel: max 100  graven per hectare; 

• Niet op kwetsbare terreinen, ingepast etc. 

 

• Ter beoordeling aan de Belastingdienst/Provincie 

 

 

Natuurbegraven en NSW 



Discussie 

• Gemeente en provincie verlenen goedkeuring 

aan herziening bestemmingsplan voor 

natuurbegraven. 

 = Weloverwogend besluit. 

 

• Vanuit NSW beoordeling kan aangegeven 

worden dat er meer dan 100 graven per ha 

komen, dus kan tot  

 onttrekking leiden.  



Wat is bos/natuur in het 

kader van NSW? 

 

 

 

 

Wat kwalificeert zich voor de 30% bos 

en/of natuurnorm 



  







 

 



Discussie 

• Natuurontwikkeling kost tijd! 

• Bosaanleg kan met beplantingsplan; 

• Moeten we weer t.b.v. rangschikking bossen 

gaan aanleggen i.p.v. grasland natuur? 

• Iedere provincie beoordeeld anders op 

kwaliteit en na te streven doelen; 

• Belevingsnatuur? Wat wil de burger zien? 

 



Activiteiten in een bos 

• Extensief versus intensief; 

• Planologische medewerking vereist; 

• Veelal onttrekking aan NSW; 

• Geen rekening houdend schaal/omvang 

landgoed; 

• Wat is intensief?  

– Klimbos? 

– Golfbaan? 

– Bos tegen stad gelegen? 

 

 

 

 



•   



Zonnevelden 

• Op gebouwen 

• Op gronden 

 

• Wat is rangschikkingswaardig? 





Fiscale faciliteiten 



Zonnevelden  

• Er is geen echte richtlijn; 

• Wordt per aanvraag beoordeeld; 

• Veld voor eigen gebruik te rangschikken; 

• Veld t.b.v. leveren aan stroomnet niet te 

rangschikken. 

 

Maar wat als een landgoed 150 ha  

groot is met een veld van 5 ha? 

 



En ook voor………. 

• Kantoorlocatie; 

• Golfbaan; 

• Horeca; 

• Vakantiewoning. 

 

Wanneer gebouwen niet gebouwd zijn voor 

01-01-1950.  



Reflectie (1) 

• Constatering mismatch tussen ruimtelijk 

ordeningsbeleid en beoordeling vanuit 

NSW; 

• Meer een beoordeling vanuit de geest 

van de wet? 

Kan ook leiden tot meer subjectieve 

beoordelingen. Ofwel waar zijn landgoederen en 

de maatschappij het meest bij gebaat?  

 

 

 



Reflectie (2) 

• Afweging wat bepalend is; 

– Verdiencapaciteit 

– Blijvend rangschikking met oog op 

bijvoorbeeld schenking/vererving 

• Is een onttrekking aan de landgoedstatus 

dan erg? 

• Kosten – Baten analyse; 

• Estate planning; 

• Dus ook een financiële benadering. 
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