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Voorwoord
Voor u ligt mijn evaluatie-onderzoek naar het provinciale beleid voor nieuwe landgoederen in de provincies
Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat nieuwe landgoederen in
theorie veel invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het landelijk gebied maar in de praktijk zie je er nog
weinig van. Ja, er zijn veel nieuwe landgoederen in ontwikkeling, maar daadwerkelijk gerealiseerd zijn er nog
niet veel. Hiervoor heb ik een uitgebreide beleidsevaluatie uitgevoerd. Dit bleek toch complexer dan in eerste
instantie gedacht. De nieuwe Wro zorgt er voor dat veel provinciaal beleid op dit moment nog in ontwikkeling is
waardoor én het „oude‟ én het „nieuwe‟ beleid voor nieuwe landgoederen moest worden onderzocht. Dit en het
feit dat ik tijdens het schrijven tijdelijk een andere cursus heb gevolgd hebben gezorgd voor een lang proces
van bijna een jaar. Na dit lange proces ben ik erg trots om u dit onderzoek te mogen presenteren. Ik hoop dat
het met aandacht gelezen wordt en dat de conclusies en aanbevelingen daadwerkelijk invloed hebben op het
beleid. Dit onderzoek is zijdelings gelieerd aan het nieuwe landgoederen onderzoek van Muskens (2009). Waar
Muskens het proces heeft bekeken ligt in dit onderzoek de nadruk op de effecten van het beleid voor nieuwe
landgoederen op de omgevingskwaliteit.
Mijn dank gaat uit naar de beleidsmedewerkers van de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel (zie
bijlage 2, p. 73-74) die hebben meegewerkt aan dit onderzoek door het leveren van informatie of die bereid
waren tot een interview. Deze thesis zou niet zonder hun hulp tot stand hebben kunnen komen. De begeleiding
van het onderzoek was in handen van Drs. J. Gersie en ook naar hem gaat mijn dank uit.
Dirk van Nuland, juli 2010

Figuur Voorpagina: Landgoed ‟t Elzend in Barendregt (Bron: Derckx, Kooiman en Scheffener, 2010)
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Samenvatting
Het Rijk heeft in het Bosbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1992) het traditionele landgoed nieuw leven in
geblazen door het idee van nieuwe landgoederen te lanceren. Provincies en gemeenten worden geacht hier
planologische medewerking aan te leveren in hun omgevingsbeleid. In de praktijk blijkt dat gemeentelijk beleid
vaak ontbreekt en dat het provinciale beleid cruciaal is. Gezien de resultaten uit een eerste inventarisatie van
24 gerealiseerde nieuwe landgoederen (Derckx et al., 2010) is het de vraag of het provinciale beleid wel goed
genoeg is om te zorgen voor een positieve invloed van nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit. Het
doel van dit onderzoek is dan ook om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het beleid voor nieuwe
landgoederen op provinciaal niveau door een evaluatie van de effecten van dit beleid op de omgevingskwaliteit.
Dit leidt tot de centrale vraag: Op welke wijze kan het beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal niveau
worden verbeterd om de invloed van dit beleid op de omgevingskwaliteit te optimaliseren? Deze centrale vraag
is beantwoord aan de hand van zes deelvragen die uitmonden in een aantal aanbevelingen voor het provinciale
beleidsniveau.
De onderzoeksaanpak die beschreven staat in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de beleidstheorie van Hoogerwerf
en Herweijer (2008). De beleidstheorie wordt omschreven als: “het geheel van veronderstellingen van een actor
dat aan beleid ten grondslag ligt” (Hoogerwerf & Bruinsma, 1988, p.110-121). Centraal in de beleidstheorie
staat het proces waarbij de veronderstellingen die aan beleid ten grondslag liggen, boven tafel worden gehaald.
Uit empirisch onderzoek blijkt dat het niet nodig is om de totale beleidstheorie te herstructureren maar dat in
een beleidsevaluatie kan worden volstaan met het boven tafel halen van de achterliggende veronderstellingen.
Daarom wordt in dit onderzoek alleen gefocust op de veronderstellingen van de beleidsactoren. Op basis van
stap 1 van het stappenplan van Hoogerwerf en Herweijer (2008) kan worden gesteld dat de veronderstellingen
kunnen worden samengevat in drie beleidsonderdelen. Ten eerste begrips- en probleemdefinities, ten tweede
beleidsdoelen en op de derde plaats beleidsinstrumenten. Deze indeling wordt in dit onderzoek op elk
beleidsniveau (Rijk, provincies, gemeenten en projectniveau) toegepast.
Om de kwaliteit van het beleid te beoordelen en daardoor verbeterpunten te onderscheiden moeten de
drie beleidsonderwerpen, die samen de veronderstellingen van de beleidsactor vormen, worden geëvalueerd.
Hiervoor zijn evaluatie vragen opgesteld. Deze evaluatievragen zullen per beleidsniveau top down, dus van
Rijks- naar projectniveau worden beantwoord en bepalen de interne structuur van de hoofdstukken. De focus
van de evaluatie ligt op provinciaal niveau omdat op dit niveau verbeterpunten worden gezocht.
De effecten van het beleid op de omgevingskwaliteit staan centraal. Daarom wordt hieraan bijzondere
aandacht besteed bij het beantwoorden van de deelvragen. Voor omgevingskwaliteit valt geen eenduidige
definitie te geven. Met het oog op nieuwe landgoederen is het begrip geoperationaliseerd in termen van: natuur,
cultuurhistorie en landschap, recreatie en beeldkwaliteit en architectuur. Hierbij is de invloed op de
omgevingskwaliteit van een nieuw landgoed beter naarmate de samenhang tussen de onderdelen groter is.
Centraal in dit onderzoek staat dus het provinciale nieuwe landgoederen beleid. Echter het beleid van
de provincie staat niet opzichzelf. Er is sprake van beleidsdoorwerking van Rijks- naar gemeentelijk beleid. De
provincie is voor een nieuwe landgoed het belangrijkste beleidsniveau en staat daarom centraal in dit
onderzoek. Rijks- en gemeentelijk beleid en het projectniveau worden alleen indirect onderzocht. Gezien de tijd
en de middelen is het onmogelijk om het beleid van alle provincies empirisch te onderzoeken. In dit onderzoek
wordt daarom alleen gekeken naar de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Er is gekozen voor
deze provincies omdat ze divers beleid voor nieuwe landgoederen hebben en omdat onder andere Derckx, et al.
(2010) signaleert dat er tussen de provincies verschillen zijn in nieuwe landgoederen op kwantitatief en
kwalitatief gebied.
De eerste stap in het onderzoek is het beantwoorden van deelvraag 1 over het Rijksbeleid voor nieuwe
landgoederen in hoofdstuk 3. Het Ministerie van LNV heeft in 1992 nieuwe landgoederen gelanceerd als een
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instrument om nieuwe natuur te realiseren. Op basis van de Nota Ruimte blijkt dat het huidige beleidsdoel voor
nieuwe landgoederen breder is dan alleen nieuwe natuur. Op dit moment zijn grofweg drie doelen te
onderscheiden. Ten eerste nieuwe natuur realiseren, ten tweede versterken van het landschap en ten derde
verbeteren van de recreatieve waarden van een gebied. Om deze beleidsdoelen te bereiken heeft het Rijk een
basisdefinitie opgesteld voor een nieuw landgoed in Nederland. Belangrijke onderdelen hiervan zijn dat het
moet gaan om minimaal 5 hectare (ha.) bos of natuur met een bouwwerk van allure met maximaal 3
wooneenheden dat voor 90% is opengesteld. Hierbij is het opvallend om te constateren dat het Rijk het begrip
bouwwerk van allure niet nader heeft gespecificeerd. Het Rijk heeft twee beleidsinstrumenten om de
beleidsdoelen te bereiken. Ten eerste een rangschikking onder de Natuurschoonwet(NSW) en ten tweede Het
Nationaal Groenfonds. Deze beleidsinstrumenten zijn echter niet afdoende om de garantie te geven dat
hiermee de invloed op de omgevingskwaliteit van een nieuw landgoed positief is. Hiervoor is gespecificeerd
provinciaal- en gemeentelijk beleid nodig.
Hoofdstuk 4 gaat over het provinciaal beleid voor nieuwe landgoederen. Provincies kunnen op basis van het
Rijkskader aanvullende voorwaarden en eisen stellen en de onderzochte provincies doen dit ook. De definiëring
van het begrip nieuw landgoed is in de ene provincie uitgebreider dan in de andere. Hierbij kan geconstateerd
worden dat vooral de provincie Noord-Brabant en Overijssel veel aanvullende eisen stellen en de provincie
Gelderland minder. Het begrip omgevingskwaliteit komt praktisch niet voor in de beleidsdocumenten van de
onderzochte provincies en is dan ook niet nader gedefinieerd. In relatie tot nieuwe landgoederen wordt over het
algemeen gesproken over ruimtelijke kwaliteit. Het meest problematische begrip rondom nieuwe landgoederen
blijkt het begrip huis van allure te zijn. Provincies stellen dat de formele verantwoordelijkheid hiervoor bij de
gemeenten liggen maar constateren tevens dat gemeenten hier niet voor uitgerust zijn. Met betrekking tot de
beleidsdoelen die de onderzochte provincies hebben voor nieuwe landgoederen kan geconcludeerd worden dat
elke provincie aangeeft naar een algemene kwaliteitsverbetering van het landschap te streven. Het
belangrijkste verschil dat geconstateerd is in de beleidsdoelen is dat de provincies Gelderland en Overijssel
nieuwe landgoederen als een kans zien om met private middelen delen van de ecologische hoofdstructuur
(EHS) te realiseren. De provincie Noord-Brabant is het hier niet mee eens en houdt strikt vast aan de stelling
dat een nieuw landgoed niet kan bijdragen aan de EHS. Het instrumentarium van de provincies is cruciaal in het
beleid van nieuwe landgoederen. Hiervoor heeft de provincie een voldoende breed toetsingsinstrumentarium
beschikbaar voor de omgevingskwaliteit waar echter niet altijd optimaal gebruik van wordt gemaakt.
Op basis van de antwoorden op deelvraag 1 en 2 kunnen vervolgens deelvraag 3 en 4 worden beantwoord.
Hoofdstuk 5 gaat in op de verschillen tussen het Rijks- en provinciaal beleid en probeert hier een verklaring
voor te geven. Wat opvalt na een vergelijking van de drie onderzochte provincies is dat elke provincie tegen
dezelfde problemen aan loopt doordat er geen contact is tussen de diverse provincies op dit beleidsonderwerp.
De belangrijkste problemen liggen op drie gebieden. Ten eerste rond het begrip huis van allure. Onduidelijkheid
rondom het begrip van allure komt doordat het Rijk dit terrecht niet gespecificeerd heeft en dat provincies hun
verantwoordelijkheid ontlopen om dit op provinciaal niveau op te pakken. Ten tweede het wel of niet toestaan
van nieuwe landgoederen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Rijk maakt dit planologisch mogelijk
voor nieuwe landgoederen en alleen de provincie Noord-Brabant maakt hier niet gebruik van. Ten derde kan
geconstateerd worden dat het proces in de provincies Noord-Brabant en Overijssel bijzonder moeizaam
verloopt voor nieuwe landgoederen in vergelijking met de provincie Gelderland. In hoofdstuk 5 wordt verder
aandacht besteed aan deze verschillen door een oordeel te vellen over de mate waarin het Rijksbeleid
garanties geeft voor de omgevingskwaliteit in de provincies. Op basis van de drie belangrijkste problemen kan
gesteld worden dat het beleidskader van het Rijk voldoende mogelijkheden lijkt te bieden voor de provincies om
aanvullende voorwaarden te stellen. Provincies moeten dat met het oog op de omgevingskwaliteit dan ook doen.
Het beleidskader van het Rijk is dus geen garantie dat nieuwe landgoederen daadwerkelijk een aanwinst zijn
voor de omgevingskwaliteit maar geeft slechts een beperkte mate van zekerheid. Aanvullende uitwerking is
nodig op provinciaal en gemeentelijk niveau.
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In hoofdstuk 6 wordt deelvraag 5 beantwoord over de vraag wat de invloed van het provinciaal beleid is op de
omgevingskwaliteit zoals die via gemeentelijk beleid wordt gerealiseerd. Uit indirect onderzoek naar het
gemeentelijk beleid blijkt dat het meerendeel van de gemeenten geen afwijkend beleid heeft voor nieuwe
landgoederen. Er zijn echter gemeenten die dit wel hebben, met name door aan te geven waar men wel of niet
nieuwe landgoederen wil zien. Deze initiatieven juichen de provincies toe en lijken positief te zijn voor de
omgevingskwaliteit.
Om de feitelijke effectiviteit van het provinciale beleid op de omgevingskwaliteit te toetsen is vervolgens
gekeken naar het projectniveau van een nieuw landgoed. Dit niveau heeft daadwerkelijk invloed op de
omgevingskwaliteit door het ontwikkelen van een nieuw landgoed. Het is opvallend om te constateren dat in de
provincies Noord-Brabant en Overijssel nog maar weinig nieuwe landgoederen zijn gerealiseerd en in de
provincie Gelderland in verhouding erg veel. Echter de daadwerkelijke ruimtelijke meerwaarde van de
gerealiseerde nieuwe landgoederen blijkt tot nu toe in de meeste gevallen niet bijzonder groot te zijn. Het blijkt
dus zeer moeilijk te zijn om én een snel proces te realiseren én om tegelijkertijd te zorgen voor een optimale
omgevingskwaliteit.
Hoofdstuk 7 omvat de conclusies van het onderzoek, de aanbevelingen voor de belanghebbenden en een
reflectie op het onderzoeksproces. Daar wordt vastgesteld dat het Rijk een voldoende breed beleidskader heeft
voor nieuwe landgoederen dat echter geen garanties geeft voor de omgevingskwaliteit. De uitwerking hiervan
door provincies verschilt, waarbij streng beleid tot minder nieuwe landgoederen leidt dan soepeler beleid. Er lijkt
een verband te zijn tussen soepelere beleid en een minder soepel beleid op de invloed van nieuwe
landgoederen op de omgevingskwaliteit. Over het algemeen zijn er drie actuele problemen in het provinciaal
nieuwe landgoederen beleid. Ten eerste rondom het huis van allure, ten tweede rond de EHS en ten derde rond
het langdurige realisatie proces. De belangrijkste conclusie is echter dat deze problemen niet of moeizaam
worden opgelost doordat er geen onderlinge communicatie is. De centrale vraag kan op basis van deze
conclusies worden beantwoord in de vorm van vijf aanbevelingen om de effecten van het provinciaal beleid op
de omgevingskwaliteit te verbeteren.
1. De lacune rondom het begrip huis van allure moet op provinciaal niveau worden opgelost. Provincies
moeten een externe gespreksagenda ontwikkelen die recht doet aan regionale cultuurhistorische
verschillen maar die tegelijkertijd uitdaagd tot creativiteit.
2. Het wel of niet realiseren van delen van een nieuw landgoed in bepaalde onderdelen van de EHS
moet niet per definitie worden uitgesloten. Hiervoor is maatwerk en uitgebreid ecologisch onderzoek
nodig.
3. Om het proces te versnellen én de invloed van nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit te
verbeteren moet de procesbegeleiding en de projectbeoordeling gescheiden worden. De provincie
moet samen met de gemeente de procesbegeleiding op zich nemen door een gespecialiseerd
medewerker. De projectbeoordeling diend vervolgens uitgevoerd te worden door een multidisciplinair
team van experts op alle gebieden van de omgevingskwaliteit.
4. Gezien het feit dat er sprake is van vergelijkbare problemen in de provincies en het feit dat men niet
communiceerd maakt dat er periodiek overleg nodig is om kennis en ervaringen uit te wisselen.
5. Beleid voor nieuwe landgoederen is beter voor de omgevingskwaliteit indien lokaal verder uitgewerkt.
Hiervoor is gemeentelijk beleid onontbeerlijk. Provincies dienen de beleidsontwikkeling binnen
gemeenten te activeren en ondersteunen om versneld beleid te realiseren.
Gedurende het onderzoek zijn diverse andere dan de gestelde onderzoeksvragen naar boven gekomen. Deze
bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek een van deze interessante vragen luidt: Wat is de
doelmatigheid van het instrument nieuw landgoed met betrekking tot de omgevingskwaliteit? Met andere
woorden kan die omgevingskwaliteit niet eenvoudiger en doeltreffender verbeterd worden?
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Achtergronden van deze studie
Wonen in het landelijk gebied omringd door bossen, lanen en vennen. Uitkijken over weilanden, wandelen door
de bossen in de eigen achtertuin. Het is de droom van elke Nederlander. Het is echter voor slechts een
enkeling weggelegd. Wonen in het landelijk gebied was tot voor kort vooral voorbehouden aan (ex) agrariërs,
dorpsbewoners of landgoedeigenaren. Zelfs voor welgestelden is het bouwen van een nieuw huis in het
landelijk gebied vaak onmogelijk. Bestemmingsplannen hielden dit grotendeels tegen. Sinds het midden van de
jaren negentig kwam hier verandering in. Het Rijk wilde in die tijd twee vliegen in een klap slaan. Ten eerste
nieuwe natuur in Nederland creëren en ten tweede de woningbouw in het landelijk gebied meer ruimte geven.
Hiervoor had men een onconventioneel idee namelijk een nieuw landgoed. Een nieuw landgoed is te
omschrijven als een huis van allure omringd door een aanzienlijke groene omgeving. Dit begrip wordt
gedurende het onderzoek verder geoperationaliseerd.
In het Bosbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1993) werd voor het eerst gerept over de mogelijkheid tot het
creëren van een zogenaamd nieuw landgoed dan wel een nieuwe buitenplaats. Hierbij ging het om het
realiseren van een woning of bedrijfsgebouw met allure in het landelijk gebied gecombineerd met de creatie
van nieuwe natuur. Dit idee evalueerde tot een beleidsuitspraak in het het Structuurschema Groene Ruimte I:
“Het rijk vraagt de gemeenten om in samenhang met woningbouw bos tot stand te brengen en zal hieraan in het
ruimtelijk beleid medewerking verlenen. Het Rijk verzoekt de provincies hieraan tevens medewerking te
verlenen” (Ministerie van LNV, 1995, pag.44). Dit laatste deden de provincies door de mogelijkheid tot het
creëren van nieuwe landgoederen op te nemen in het streekplan. Maar elke provincie koos een andere
beleidsaanpak. Vervolgens kwamen de eerste initiatieven van de grond en op dit moment lijkt het beleid zijn
vruchten af te werpen en zijn er daadwerkelijk een reeks nieuwe landgoederen gerealiseerd.
Het boek Nieuwe landgoederen, State of the Art (Derckx, Kooiman en Scheffener, 2010) geeft een mooi beeld
van de eerste reeks landgoederen die in de afgelopen 15 jaar zijn gerealiseerd. In dit boek worden 24
landgoederen beoordeeld op hun ruimtelijke kwaliteit door een werkgroep van architecten, ecologen,
cultuurhistorici en landschapsarchitecten. De auteurs van dit boek stellen ook dat deze 24 landgoederen een
vrijwel volledig beeld geven van de gerealiseerde nieuwe landgoederen in Nederland tot medio 2009. Stel dat
dit zo is dan is het opvallend om te zien dat er in bepaalde provincies heel veel landgoederen ontwikkeld zijn en
in andere nog geen. Op basis van de 24 onderzochte nieuwe landgoederen trekken de auteurs twee conclusies.
Ten eerste lijkt het beleid voor nieuwe landgoederen succesvol. Want honderden hectaren nieuwe natuur zijn
gerealiseerd. Maar aan de andere kant is de ruimtelijke (landschappelijke, cultuurhistorische, architectonische)
meerwaarde in veel gevallen niet heel groot.
Het artikel in het tijdschrift LANDWERK Nieuwe landgoederen niet altijd een panacee Van Bolderen & Pfeiffer
(2008) is echter de directe aanleiding voor het onderzoek. In dit artikel geven de auteurs hun mening over
uitspraken van de provincies Gelderland en Overijssel die nieuwe landgoederen als het nieuwe wondermiddel
zien om meer natuur te realiseren. Van Bolderen & Pfeiffer (2008) zien dit anders en betogen dat alles afhangt
van de nieuwe landgoedeigenaren en dat de belangrijkste factor voor die partij financieel gewin is. Dit is een
interessante stelling. Overheden die praten over een toevoeging aan de omgevingskwaliteit van Nederland.
Private actoren die dit moeten realiseren blijken echter een heel andere insteek te hebben. Maar wat is
omgevingskwaliteit? Uit een uitgebreide literatuurstudie van Leidelmeier en van Kamp (2003) naar het begrip
omgevingskwaliteit blijkt dat er geen eenduidige begripsomschrijving bestaat. Globaal moet gedacht worden
aan ecologie, landschap, recreatieve waarden en beeldkwaliteit.
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De kritische noot uit het aangehaalde artikel van Van Bolderen & Pfeiffel wordt nog ondersteund door een
eerder artikel gepubliceerd in LANDWERK Nieuwe landgoederen een verrijking van het landschap? (Bleumink,
2007). In dit artikel wordt de kritische vraag gesteld of nieuwe landgoederen daadwerkelijk een aanwinst zijn
voor het landschap. Het artikel is geschreven naar aanleiding van een studiedag over nieuwe landgoederen
waarbij een aantal gerealiseerde landgoederen in de provincies Drenthe en Gelderland bezocht werden.
Tijdens deze studiedag vertelden de landgoedeigenaren hun verhaal. Uit dit verhaal blijkt de cruciale rol die het
provinciale beleidniveau speelt in het beleid voor nieuwe landgoederen. De initiatoren van nieuwe landgoederen
constateren dat gemeentelijk beleid vaak ontbreekt en dat het provinciale beleid en dan met name de rol van de
provinciale mewerker cruciaal is. Gezien de resultaten uit de inventarisatie van (Derckx, et al., 2010) is het de
vraag of het provinciale beleid wel goed genoeg is om te zorgen voor een positieve invloed van nieuwe
landgoederen op de omgevingskwaliteit, want niet het gemeentelijk of Rijksbeleid maar het provinciaal
beleidsniveau is doorslaggevend voor nieuwe landgoederen. Gecombineerd met de constatering dat nieuwe
landgoederen tot nu toe niet veel bijdragen aan de omgevingskwaliteit maakt het een interessant om het het
provinciale beleid voor nieuwe landgoederen met het oog op de omgevingskwaliteit te evalueren.

1.2 Doel- en vraagstelling
Op grond van het voorgaande is de volgende doelstelling geformuleerd:
Een bijdrage leveren aan de verbetering van het beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal niveau door
een evaluatie van de effecten van dit beleid op de omgevingskwaliteit.
Uit paragraaf 1.1 blijkt dat het provinciale beleid doorslaggevend is voor een initiator van een nieuw landgoed.
Door het verbeteren van dit beleidsniveau is de meeste invloed te verwachten op de vorm van een nieuw
landgoed en daardoor op de omgevingskwaliteit. Juist de verschillen tussen het beleid van de provincies laat
ruimte voor een beleidsverbetering. Door het vergelijken van de effecten van het beleid op de
omgevingskwaliteit in de diverse provincies kan deze kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden. Het provinciale
beleid moet verbeterd worden want de invloed van nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit lijkt tot nu
toe onvoldoende te zijn. Het onderzoeksonderwerp is daarom ook maatschappelijke en wetenschappelijke
relevant zoals nu uitgebreider toegelicht zal worden.
Maatschappelijke relevantie
Het nationale beleid voor nieuwe landgoederen is gedifferentieerd uitgewerkt door de provincies. Deze
uitwerking is gebaseerd op het feit dat iedere provincie anders is en dat een provincie met veel landelijk gebied
zoals Overijssel een andere benadering vraagt dan een stedelijke provincie zoals Zuid-Holland. De invloed van
nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit wordt voor een groot deel beïnvloed door het provinciale beleid.
Daardoor is het van maatschappelijk belang om diverse vormen van provinciaal beleid voor nieuwe
landgoederen met elkaar te vergelijken en aanbevelingen te doen naar provincies in het algemeen. De
ontwikkeling van nieuwe landgoederen zou een positieve invloed moeten hebben op de algemene
omgevingskwaliteit in Nederland. Nieuwe landgoederen zouden een meerwaarde moeten zijn op het gebied
van natuur/ecologie, recreatie, cultuurhistorie en landschap, beeldkwaliteit en architectuur (nader gedefinieërd
in paragraaf 2.3.2, pg. 19). Uit dit onderzoek zal moeten blijken of bepaalde beleidskeuzes van provincies
invloed hebben op de omgevingskwaliteit en welke aanbevelingen voor verbeteringen van het beleid daaruit
kunnen worden afgeleid.
Wetenschappelijke relevantie
Wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe landgoederen is tot nu toe beperkt geweest. De universiteit
Wageningen heeft een aantal onderzoeken afgeleverd zoals bijvoorbeeld de afstudeerscriptie „Vrijheid in
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gebondenheid: Onderzoek naar het provinciale beleid voor nieuwe landgoederen‟ (Westerbeek, 2004). Dit
onderzoek gaat in op de vraag wat de verschillen zijn tussen de nationale en provinciale toetsingskaders voor
nieuwe landgoederen en wat de gevolgen van de verschillen zijn voor het ontwikkelen van nieuwe
landgoederen door private middelen en actoren. Waar het onderzoek van Westerbeek zich met name
concentreerde op de doorwerking tussen Rijks- en Provinciaal beleid is Muskens (2009) verder ingegaan op het
beleid van de provincie Noord-Brabant en heeft ze enkele trajecten van de ontwikkeling van een nieuw
landgoed diepgaander, tot op het niveau van de projecten, bekeken. Dit onderzoek zal zich met name richten
op provinciaal beleid; de resultaten van Westerbeek, Muskens en anderen over de andere bestuursniveaus
zullen worden meegenomen. In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar de effecten van het beleid op de
omgevingskwaliteit. Waar Westerbeek zich richt op de doorwerking van het beleid en de invloed daarop voor
private actoren en Muskens zich met name richt op het verklaren van het trage proces zal dit onderzoek zich
richten op provinciaal beleid en de effecten daarvan op de omgevingskwaliteit. Dat maakt dit onderzoek van
wetenschappelijke relevantie.
De doelstelling leidt, mede in het licht van de beschreven relevanties, tot de volgende centrale vraag:
Op welke wijze kan het beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal niveau worden verbeterd om de invloed
van dit beleid op de omgevingskwaliteit te optimaliseren?
Deelvragen:
De centrale deelvraag is uitgewerkt in een aantal deelvragen. Aan elke deelvraag gaat een korte toelichting
vooraf.
Op de eerste plaats dient het beleid op Rijksniveau onderzocht te worden omdat dit sturend beleid is voor
provincies en gemeenten. Hierbij gaat het alleen om de concrete beleidsuitspraken van het Rijk, waarbij met
name gelet wordt op de definiëring, het instrumentarium en de beoogde effecten. De keuze voor deze drie
onderwerpen zal nader toegelicht worden in subparagraaf 2.3.
1. Wat is het beleid voor nieuwe landgoederen op Rijksniveau?
Het vervolg op deelvraag 1 is om te onderzoeken wat het beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal
niveau is. Ook in dit geval wordt geconcentreerd op de definiëring van nieuwe landgoederen, het
instrumentarium en de beoogde effecten.
2. Wat is het beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal niveau?
Nadat het antwoord op deelvraag 2 is verkregen kan een vergelijking gemaakt worden zodat duidelijk wordt op
welke manier het Rijks- en provinciaal beleid van elkaar verschillen.
3. Wat is het verschil tussen Rijksbeleid en provinciaal beleid voor nieuwe landgoederen en hoe kunnen
die verschillen worden verklaard?
Deelvraag 4 betreft de kwestie of het Rijk voorwaarden schept en kaders geeft voor nieuwe landgoederen. De
vraag is of en zo ja hoe dit tot uiting komt in provinciaal beleid en of de uitwerking van provincies nog wel
voldoende garanties biedt voor de omgevingskwaliteit?
4. In hoeverre biedt, in het bijzonder de vertaalslag van het Rijksbeleid voor nieuwe landgoederen naar
provinciaal beleid garanties voor de omgevingskwaliteit in de provincies?

9

Nadat uit deelvraag drie en vier duidelijk is geworden hoe het provinciale beleid doorwerkt vanuit het Rijk is het
zaak aan te tonen wat de concrete invloed is van het provinciaal beleid voor nieuwe landgoederen op de
omgevingskwaliteit, zoals die via het gemeentelijk beleid gestalte krijgt.
5. Wat is de invloed van het provinciaal beleid op de bijdrage aan de omgevingskwaliteit van nieuwe
landgoederen, zoals die via het gemeentelijke beleid wordt gerealiseerd.
Op basis van de antwoorden op de bovenstaande deelvragen zal bekeken moeten worden of er reden is voor
enkele aanbevelingen naar de provincies voor het optimaliseren van provinciaal beleid voor nieuwe
landgoederen.
6. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de invloed van het provinciaal beleid voor nieuwe
landgoederen op de omgevingskwaliteit te optimaliseren?

1.3 Werkwijze
Deze paragraaf zal een overzicht geven van de afwegingen die voorafgaand aan dit onderzoek gemaakt zijn.
Begonnen wordt met een schematisch overzicht van het onderzoeksonderwerp. Vervolgens zal toegelicht
worden welke onderzoeksmethoden gehanteerd worden op het niveau van de provincie, op de andere
beleidsniveaus en op het projectniveau. Deze paragraaf krijgt een vervolg in paragraaf 2.3 waarin de globale
werkwijze verder uitgewerkt wordt, in aansluiting op de gekozen theorie.
Centraal in dit onderzoek staat een provinciale beleidsevaluatie van het nieuwe landgoederen beleid zoals ook
blijkt uit de doelstelling. Het provinciale beleid staat echter niet op zichzelf. Rijksbeleid werkt door naar
provinciaal beleid. Provinciaal beleid werkt direct door naar gemeenten en direct en indirect naar het
projectniveau van nieuwe landgoederen. Het provinciale beleid staat centraal in het onderzoek maar zoals ook
blijkt uit de deelvragen kan het antwoord op de hoofdvraag niet worden verkregen door alleen onderzoek te
doen naar het provinciale beleid. Er zal ook onderzoek gedaan moeten worden naar het Rijks- en gemeentelijk
beleid voor nieuwe landgoederen. Daarnaast zal er gekeken dienen te worden naar het projectniveau om de
invloed van het provinciale beleid op de omgevingskwaliteit te verhelderen.
Figuur 1 geeft de opzet van dit onderzoek weer en verduidelijkt het bovenstaande. Figuur 1 geeft weer dat elk
beleidsniveau een beleidsuitspraak doet, of invloed heeft op beleidsuitspraken van een navolgend
beleidsniveau over de invloed van nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit. De woorden
omgevingskwaliteit rechts van de beleidsniveaus en op het projectniveau van een nieuwe landgoed staan voor
een beleidsuitspraak van het gekoppelde niveau over de invloed van nieuwe landgoederen op de
omgevingskwaliteit. Elke beleidsuitspraak over omgevingskwaliteit werkt door op het volgende niveau en
uiteindelijk via alle niveaus op de concrete omgevingskwaliteit weergegeven door het zwarte kader.
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(Figuur 1 Schaalniveau’s en omgevingskwaliteit in het onderzoek)
De schematische opzet in figuur 1 is vertaald in een concrete onderzoeksaanpak, uitgewerkt in het
onderzoeksmodel in paragraaf 2.4 (zie p. 24-26). In dit onderzoek worden dus vier niveaus onderzocht. Daarbij
ligt de focus op het provinciaal beleidsniveau (vet gedrukt in figuur 1) maar zoals figuur 1 aangeeft kan dat niet
onderzocht worden zonder te kijken naar het Rijk, de gemeenten en het projectniveau.
In dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van een combinatie van onderzoekstrategieën. Onder een
onderzoeksstrategie wordt verstaan “ een geheel van met elkaar samenhangende beslissingen over de wijze
waarop u het onderzoek gaat uitvoeren” (Verschuren en Doorewaard, 2007, p.159). Aangezien dit onderzoek
zich geven van aanbevelingen voor het provinciaal beleid ten doel stelt, is gekozen om op dit beleidsniveau
empirisch onderzoek te doen in de vorm van een casestudie. Op het niveau van Rijks-, gemeentelijk beleid en
het projectniveau wordt bureau-onderzoek uitgevoerd. De keuze voor een onderzoeksstrategie wordt gezien als
een kernbeslissing waaruit weer verdere beslissingen voortvloeien. Deze zullen nu worden toegelicht.
Aanpak op provinciaal niveau
Er is op provinciaal niveau gekozen voor een multiple-casestudie omdat dit beleidsniveau centraal staat in dit
onderzoek. Kenmerken van een casestudy zijn volgens Verschuren en Doorewaard (2007) onder andere een
klein aantal onderzoekseenheden, meer diepte dan breedte, een selectieve steekproef en kwalitatieve
gegevens en dito onderzoeksmethoden. Dit zijn juist de kenmerken van een onderzoeksstrategie die voor dit
onderzoek gewenst is. In dit onderzoek is er sprake van een meervoudige casestudy aangezien het beleid van
een aantal provincies wordt bestudeerd en vergeleken.
Tijdens het onderzoek en met name in de fase van de casestudie is kwalitatief onderzoek belangrijk. Het moet
helder worden hoe het beleid van provincies basaal in elkaar zit en op basis van welke argumenten bepaalde
beleidsafwegingen zijn gemaakt. Literatuuronderzoek alleen zal deze antwoorden waarschijnlijk niet kunnen
leveren. Hierbij zal het niet gaan om het verklaren van het totale beleid of het beleidsproces maar wordt alleen
gekeken naar de indirecte effectiviteit van de veronderstellingen van het provinciale beleid op de
omgevingskwaliteit. Er zullen half gestructureerde interviews afgenomen worden omdat een interview met
alleen gesloten vragen waarschijnlijk niet tot de eventuele verborgen veronderstellingen zal leiden.
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Gekozen is voor drie provincies gezien de beperkte tijd voor dit onderzoek. Er is gekozen voor de provincies
Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel omdat zij ieder een andere aanpak kiezen met betrekking tot nieuwe
landgoederen. Daarnaast lijken er grote verschillen te bestaan in de aantallen en vormen van gerealiseerde
landgoederen in de provincies. Met behulp van een analyse van deze drie provincies, gecombineerd met de
analyse van de nationale regelgeving en gemeentelijk beleid/handelen, zullen zo mogelijk aanbevelingen
gedaan worden om de kwaliteit van het provinciale beleid voor nieuwe landgoederen te optimaliseren.
Aanpak op Rijks-, gemeentelijk en projectniveau
Op Rijks-, gemeentelijk- en projectniveau is gekozen voor bureau-onderzoek. Dit type onderzoek kenmerkt zich
door het gebruik van bestaand materiaal, geen direct contact met het onderzoeksobject en gebruik van het
materiaal vanuit een ander perspectief dan waarvoor het werd geproduceerd. Naar Rijksbeleid zal alleen
onderzoek gedaan worden in formele beleidsnota‟s waarin uitspraken gedaan worden over de invloed van
nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit. Gemeentelijk beleid zal alleen indirect via de interviews met
provinciale medewerkers onderzocht worden en daarnaast met behulp van bestaande literatuur. Hierbij zal puur
geconcentreerd worden op de invloed van het beleid op de omgevingskwaliteit. Op gemeentelijke- en
projectniveau wordt naast het bureau-onderzoek informatie gewonnen uit interviews met provinciale
beleidsmedewerkers van de onderzochte provincies.
Evaluatie met behulp van het begrip omgevingskwaliteit
Het begrip omgevingskwaliteit is in paragraaf 1.1 kort aangehaald maar zal nu verder omschreven worden voor
dit onderzoek. De invloed op de omgevingskwaliteit door de aanleg van nieuwe landgoederen kan namelijk zeer
groot zijn, in positieve maar ook in negatieve zin. De manier waarop het nieuwe landgoederen beleid met
omgevingskwaliteit omgaat staat centraal. Dit wil zeggen dat er alleen gekeken gaat worden naar beleid voor
nieuwe landgoederen dat direct iets zegt of invloed heeft op de omgevingskwaliteit. Dit wordt verder
verduidelijkt in paragraaf 2.3.
Omgevingskwaliteit is, zoals ook in paragraaf 1.1. is vermeld, een begrip dat zeer ruim en vaag is. Een
algemeen erkende definitie ontbreekt. In het RIVM rapport kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid
(Leidelmeijer en Van de Kamp, 2003) is uitgebreid onderzoek gedaan naar de definities van leefbaarheid en
omgevingskwaliteit. Een afgeleide definitie voor omgevingskwaliteit uit dit rapport (p. 30) is: “Omgevingskwaliteit
is de resultante van de kwaliteit van de samenstellende delen van een bepaald gebied of locatie, maar meer
dan de som der deelkwaliteiten: het is een waardering voor de plek als geheel. De samenstellende delen (de
aanwezige natuur, open ruimte,infrastructuur, gebouwde omgeving, milieu, voorzieningen en grondstoffen)
hebben ieder hun eigen karakteristiek, en hun eigen deelkwaliteit‟. De provincie Noord-Brabant heeft dit
specifiek voor nieuwe landgoederen verduidelijkt in termen van natuur/ecologie, cultuurhistorie en landschap,
recreatieve waarden, beeldkwaliteit en rood.
De provincie Noord-Brabant heeft deze begrippen in het beleidsstuk rood voor groen, nieuwe landgoederen in
Brabant (Provincie Noord-Brabant, 2004, p. 6-7) op de volgende manieren geconceptualiseerd; Ten eerste
natuur/ecologie. Hieronder verstaat de provincie Noord-Brabant dat een nieuw landgoed substantiële
natuurkwaliteiten moet toevoegen aan een gebied. Ten tweede cultuurhistorie/landschap. Hierbij is het van
belang dat een nieuw element afgestemd is op het bestaande landschap in combinatie met de cultuurhistorie,
de bodemgesteldheid en de waterhuishouding. Ten derde recreatie. Hierbij is het in geval van de
omgevingskwaliteit belangrijk dat een nieuwe ontwikkeling aansluit bij de behoeften aan toeristisch-recreatieve
voorzieningen. Op de vierde plaats is beeldkwaliteit een belangrijk onderdeel van de omgevingskwaliteit. Een
nieuwe ontwikkeling in een gebied moet dan ook een esthetische meerwaarde hebben zo stelt de onder andere
de provincie Noord-Brabant. Dit hangt sterk samen met de meerwaarde voor het rood, dus ook op
architectonisch gebied moet het minimaal passen in de omgeving maar liefst nog een meerwaarde zijn. Deze
begripsomschrijvingen zijn ook globaal terug te vinden bij de andere te onderzoeken provincies waarbij elke
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provincie andere nuances aanbrengt. In het vervolg van dit onderzoek beperken we ons tot de beschreven 5dimensionale conceptualisering van het begrip omgevingskwaliteit. In Paragraaf 2.4 wordt het begrip
omgevingskwaliteit geoperationaliseerd voor dit onderzoek aan de hand van de vijf dimensies die in deze
paragraaf zijn genoemd.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de in dit onderzoek gehanteerde beleidstheorie nader uitgewerkt. Hierbij wordt de theorie
uitgebreid besproken, de plaats van de theorie binnen de beleidswetenschap wordt verhelderd en de praktische
toepassing op het onderzoek wordt uitgelegd in aanvulling op paragraaf 1.2. Hoofdstuk 3 zal ingaan op het
nationale beleid voor nieuwe landgoederen en zal starten met een algemeen overzicht van verschenen
Rijksbeleid voor nieuwe landgoederen door de jaren heen waarna het actuele omgevingsbeleid voor nieuwe
landgoederen nader besproken zal worden. Hoofdstuk 4 behandelt het provinciale beleid voor nieuwe
landgoederen in de drie onderzochte provincies waarbij de nadruk ook zal liggen op de definiëring van nieuwe
landgoederen, de beleidsdoelen en de beleidsinstrumenten. Hoofdstuk 5 zal ingaan op het verschil tussen Rijks
en provinciaal beleid en met name rusten op de uitkomsten uit interviews met beleidsactoren van de drie
provincies. Hoofdstuk 6 gaat in op het gemeentelijk beleidsniveau en het projectniveau. Vervolgens wordt het
onderzoek afgesloten in hoofdstuk 7 waarin achtereenvolgens de conclusies, aanbevelingen en een reflectie
worden behandeld.
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader
Bij het ontwerpen van een onderzoek is het uiteraard van groot belang dat er gebruik gemaakt wordt van
bestaande theoretische inzichten. Het gebruiken van theoretische inzichten kan een goede basis zijn om de
complexe werkelijkheid beter duidelijk te maken. Op de meeste terreinen van de management wetenschappen
is reeds veel onderzoek verricht en deze kennis is een belangrijke basis bij het ontwerpen van het onderzoek.
Op het gebied van beleidsevaluatie is vooral in de beleidswetenschap veel onderzoek verricht. Een belangrijke
onderzoeker op dit gebied was Hoogerwerf. Deze onderzoeker introduceerde in de jaren tachtig samen met
onder andere Leeuw de zogenaamde beleidstheorie in Nederland. Deze theorie zal toegepast worden in dit
onderzoek. In dit onderzoek zal aan de hand van de zogenoemde beleidstheorie gekeken worden naar het
effect van provinciaal nieuwe landgoederen beleid op de omgevingskwaliteit. De beleidstheorie is een ietwat
onhandig gekozen naam voor één van een aantal beleidstheorieën. Voor de duidelijkheid: in dit onderzoek zal
de beleidstheorie zoals die door onder anderen Hoogerwerf (1984) is omgeschreven, worden gebruikt.
Paragraaf 2.1 zal ingaan op de beleidstheorie als theoretisch kader voor dit onderzoek. In paragraaf 2.2 zal de
beleidstheorie als onderzoeksinstrument toegelicht worden. In paragraaf 2.3 zal verklaard worden hoe de
beleidstheorie als onderzoeksinstrument voor dit onderzoek zal worden gebruikt. In paragraaf 2.4 zal het
onderzoeksmodel weergegeven worden.

2.1 De beleidstheorie als theoretisch kader
De beleidstheorie is een onderdeel van de beleidswetenschap, hieronder wordt verstaan: “De
beleidswetenschap houdt zich bezig met de studie van de inhoud, processen en effecten van beleid in hun
politieke en maatschappelijke omgeving” (Hoogerwerf en Herweijer, 2008). De beleidstheoretische gedachte
wordt gebruikt op zeer uiteenlopende velden van onderzoek. Tot de beleidswetenschap behoren onderdelen
van de bestuurskunde, de bedrijfskunde, de economie, de politicologie, de rechtswetenschap en de sociologie
die zich uitdrukkelijk met het beleid bezig houden (Hoogerwerf en Herweijer,2008).
De beleidstheorie is een theorie uit de beleidspraktijk. Het is geen pure wetenschappelijke theorie maar betreft
een analyse van de veronderstellingen van bijvoorbeeld ministers, wethouders en ambtenaren. In andere
woorden: de beleidstheorie is te beschouwen als een handelingstheorie van een actor (Hoogerwerf en
Herweijer, 2008). Onderzoek naar de beleidstheorie gaat niet uit van de veronderstelling dat een beleidstheorie
uit de beleidspraktijk rationeel en wetenschappelijk zou zijn maar dat het de moeite waard is rationeel en
wetenschappelijk te onderzoeken in hoeverre de beleidstheorie rationeel en wetenschappelijk verantwoord is
(van Twist, 1993).
De beleidstheorie heeft gedurende de jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt die hier kort uiteen zal worden
gezet. Hoogerwerf (1984) beschrijft dat de ontwikkeling van de theorie zijn oorsprong vindt in het
kiezersonderzoek in begin jaren vijftig in Amerika. Het begrip beleidstheorie wordt begin jaren tachtig in
Nederland geïntroduceerd. Vooral in het empirische proefschrift van Leeuw (1983) en in een systematisch en
theoretisch overzichtsartikel van Hoogerwerf (1984) wordt de voorzet gegeven tot de introductie van de
beleidstheorie in Nederland. Al direct ontstond over het begrip een discussie onder politicologen en
beleidswetenschappers. Hierbij is vooral de kritiek van Van Doorn belangrijk die vooral de operationalisering
van het begrip „ beleidstheorie‟ te veel ingeperkt vindt. Eind jaren tachtig lijkt de discussie in een rustiger
vaarwater te zijn beland. Hierbij heeft voornamelijk de toepassing van de theorie in empirisch onderzoek geleid
tot een zekere vestiging van het begrip (Walgraven, 1991). De evolutie van de beleidswetenschap is nog steeds
gaande zoals onder meer uitvoerig beschreven staat in het boek Overheidsbeleid van Hoogerwerf en Herweijer
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(2008). Sinds het verschijnen van de eerste druk van dit boek in 1978 is het begrippenkader en de
theorievorming geleidelijk uitgebreid. Had Hoogerwerf eerst nog slechts een „artikel‟ nodig om de beleidstheorie
en zijn plaats in de beleidswetenschap uiteen te zetten, op dit moment volstaat een dik boekwerk bijna niet
meer. Dit geeft aan dat de beleidswetenschap in de afgelopen dertig jaar een stevige ontwikkeling heeft
doorgemaakt voornamelijk door de theorie toe te passen in empirisch onderzoek en nog lang niet uitontwikkeld
is.
De beleidstheorie wordt in eerste instantie door Hoogerwerf (1984) omschreven als: “het geheel van
veronderstellingen dat aan een beleid ten grondslag ligt” en later uitgebreid door hem in: “het geheel van
veronderstellingen van een actor dat aan een beleid ten grondslag ligt” (Hoogerwerf & Bruinsma, 1988). Hierbij
is voor dit onderzoek vooral de toevoeging „van een actor‟ belangrijk want de beleidstheorie is niet
monocentrisch. Hiermee wordt bedoeld dat er niet per definitie van één centrale actor uitgegaan hoeft te
worden (Van Twist, 1993). Hierbij merkt Hoogerwerf (1984) op dat het de voorkeur verdient de beleidstheorie te
beperken tot de veronderstellingen van actoren die bij het ontwerpen en bepalen van het beleid betrokken zijn
geweest.
Centraal in de beleidstheorie staat het proces waarbij de veronderstellingen die aan een beleid ten grondslag
liggen, boven tafel worden gehaald. De veronderstellingen betreffen niet alleen verschijnselen maar ook relaties
tussen verschijnselen. Hierbij onderscheid Hoogerwerf (1984): relaties tussen doeleinden en middelen (finale
relaties), tussen oorzaken en gevolgen (causale relaties) en tussen beginselen en normen enerzijds en andere
verschijnselen anderzijds (normatieve relaties). Vooral de toevoeging van de normatieve relaties is een
belangrijk voordeel van het hanteren van deze theorie. Juist waar het om politieke en beleidsmatige kwesties
gaat is de relatie tussen (politieke) beginselen en de verwachte situatie een essentiële (Veldheer en van
Kamthout, 1989).
Een andere theorie uit de beleidswetenschap die op het eerste oog toepasbaar zou kunnen zijn op dit
onderzoeksonderwerp is de doorwerkingtheorie van Maurice de Lange. Er is echter niet gekozen voor deze
theorie om twee redenen. Ten eerste is de doorwerkingtheorie meer dan de beleidstheorie gericht op de
verklaring van een proces en dat is niet het doel van dit onderzoek. Ten tweede richt de beleidstheorie zich
meer dan de doorwerkingtheorie op de veronderstellingen achter het beleid. Omdat dit onderzoek zich vooral
richt op de effecten van het beleid in de vorm van de invloed op de omgevingskwaliteit is er voor gekozen om
veronderstellingen achter het beleid te achterhalen en niet te trachten het totale proces te doorgronden. Het
onderzoeken van het proces zou wel een interessant onderwerp kunnen zijn voor vervolgonderzoek. Dus
ondanks dat er sprake is van doorwerking van beleid voor nieuwe landgoederen is er toch voor gekozen om de
beleidstheorie als kader te gebruiken voor deze studie.

2.2 De beleidstheorie als onderzoeksinstrument
Nu duidelijk is hoe de ontwikkeling van de beleidstheorie is verlopen en welke centrale gedachtegang achter dit
theoretisch kader zit is het tijd om de rol die de beleidstheorie kan vervullen als onderzoeksinstrument toe te
lichten. Een manier om dat te doen is door te kijken naar theoretisch onderzoek. Diverse auteurs zoals
Hoogerwerf en Leeuw hebben gedurende de jaren werkwijzen ontwikkeld om de beleidstheorie te gebruiken als
onderzoeksinstrument. Het onderstaande stappenplan van Hoogerwerf en Herweijer (2008, p. 215-216) is een
veel gebruikt instrument:
Stap 1: Verzamel uitspraken van beleidsactoren over het beleid in kwestie. De beleidsstukken worden
in eerste aanleg bestudeerd in de tijdsvolgorde waarin zij zijn verschenen. De stukken die zijn
vastgesteld door de voor het beleid bevoegde gezagdragers nemen daarbij een belangrijke plaats in.
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Bij het opsporen van uitspraken wordt gelet op: probleemdefinities, beleidsdoelen, beleidsinstrumenten,
achtergronden en veronderstellingen.
Stap 2: Overweeg aan de hand van de verzamelde uitspraken welke de processen in het beleidsveld –
met hun input en output - zijn. Schematisch wordt weergegeven welke veldprocessen, elementen en
eventueel ook welke actoren een rol spelen. In de volgende stappen wordt geprobeerd tot een
overzichtelijk geheel van veronderstellingen te komen.
Stap 3: Spoor de doel-middel-relaties op door een doelenboom te reconstrueren. De expliciete doelmiddel-relaties worden vertaald in veronderstellingen. Impliciet gebleven schakels worden aangevuld.
Zo mogelijk kan worden aangegeven in welke mate de beleidsvoerder onzeker is over deze finale
relaties.
Stap 4: Spoor de feitelijke toestanden op die als inputs en outputs de schakels vormen tussen de
deelprocessen van het veldproces. De inputs en outputs worden zoveel mogelijk weergegeven aan de
hand van duidelijke indicatoren waarmee hun kwaliteit en kwantiteit wordt gemeten.
Stap 5: Spoor de oorzaak-gevolg-relaties op. De expliciete oorzaak-gevolg-relaties worden vertaald in
veronderstellingen. De impliciet gebleven causale schakels worden daaraan toegevoegd. Zo mogelijk
wordt aangeven in welke mate de beleidsvoerder (on)zeker is over deze oorzaak-gevolg-relaties.
Stap 6: Spoor de expliciete normatieve relaties op. De expliciete normatieve relaties worden voor zover
mogelijk vertaald in veronderstellingen. Impliciet gebleven stappen in de normatieve redenering worden
aangevuld. Voor zover de normatieve relaties niet in concrete doelen of probleemdefinities kunnen
worden vertaald, vormen zij het normatieve kader van de beleidstheorie, ook wel de beleidsideologie
genoemd.
Stap 7: Voeg de finale en causale, en normatieve veronderstellingen samen tot een geheel ofwel
reconstrueer de beleidstheorie. De uitspraken die in de stappen 3, 4, 5 en 6 zijn verzameld, worden bij
elkaar gebracht waarbij wordt geprobeerd de ene uitspraak uit de andere af te leiden.
Stap 8: Geef de gereconstrueerde beleidstheorie weer in de vorm van een „graaf‟ (dus in een
pijlenschema)
Dit stappenplan is een zeer uitgebreid en omvattend hulpmiddel om de totale beleidstheorie te herstructureren.
Voorlopers van dit stappenplan zijn regelmatig gebruikt als onderzoeksinstrument bij empirisch onderzoek.
Onder andere Walgraven (1991) paste de beleidstheorie toe in zijn onderzoek, waarbij hij expliciet ingaat op de
veronderstellingen van actoren door het uitvoeren van interviews onder beleidsambtenaren. Deze aanpak laat
ruimte voor erkenning van het feit dat verschillende betrokken actoren gedurende het beleidsproces een
verschillende beleidstheorie kunnen hebben. Een beleidsnota kan dan ook opgevat worden als het resultaat
van een proces waarin een compromis op het gebied van het beleid en dus ook op het gebied van de
beleidstheorie gesmeed wordt door diverse actoren. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het feit
dat iedere betrokken actor binnen de provincie een eigen beleidstheorie kan hebben en dat de beleidstheorie
van de provincie als actor een compromis van verschillende beleidstheorieën zal zijn.
Alleen het stappenplan van Hoogerwerf en Herweijer (2008) volgen biedt niet altijd voldoende zekerheid dat
een gereconstrueerde beleidstheorie ook overeenkomt met de beleidstheorie die aan het beleid ten grondslag
ligt. Hiervoor zijn een aantal redenen. Ten eerste is dat wat er schriftelijk in beleids- en ambtelijke stukken staat
niet genoeg is om de beleidstheorie te achterhalen. Verschillende auteurs stellen dat het belangrijk is niet alleen
literatuur onderzoek uit te voeren maar dit te combineren met interviews. Ten tweede is het ter wille van de
betrouwbaarheid aan te raden dat de reconstructie van de beleidstheorie op schriftelijke bronnen door een
tweede persoon wordt herhaald. In de derde plaats is het aan te bevelen dat het resultaat van de beleidstheorie
op schriftelijke bronnen wordt geconfronteerd met resultaten die verkregen zijn uit interviews met sleutelfiguren.
Op de vierde plaats is het aan te raden dat deze vergelijking ter controle voorgelegd moet worden aan de
persoon die de beleidsstukken heeft geschreven. Dit alles zou de betrouwbaarheid moeten vergroten maar het
blijft zo dat een gereconstrueerde beleidstheorie een hypothetische is en die zoals alle theorieën voor
verbetering vatbaar is. Hier zal gedurende het onderzoek rekening mee gehouden worden.
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Evaluatie van de beleidstheorie
Naast het herstructureren van de beleidstheorie met bijvoorbeeld het bovenstaande stappenplan is een
volgende stap de evaluatie van de beleidstheorie. De beleidstheorie moet geëvalueerd worden om te kunnen
beoordelen of het beleid op de juiste veronderstellingen is gebaseerd. Leeuw stelt in het boek „Overheidsbeleid‟
van Hoogerwerf en Herweijer (2008, p. 210-212) dat aan de hand van drie specifieke criteria inzicht kan worden
verkregen in de kwaliteit van het uitgevoerde beleid. Leeuw noemt drie soorten criteria:
Wetenschapstheoretische criteria
Implementaire criteria
Strategische criteria
De wetenschapstheoretische criteria worden onderverdeeld in begripsprecisie, informatiegehalte, consistentie
en empirisch gehalte. Begripsprecisie betekend dat de uitspraken die in de beleidstheorie worden gedaan
duidelijk zijn en misverstanden uitsluiten. Met het criterium informatiegehalte wordt bedoeld dat de
veronderstellingen van de beleidstheorie andere mogelijkheden uitsluiten. Consistentie geeft aan in hoeverre de
veronderstellingen van een beleidstheorie onderling geen tegenstrijdigheden vertonen. Met empirisch gehalte
wordt bedoeld de mate waarin de beleidstheorie door wetenschappelijk onderzoek is ondersteund.
Met implementaire criteria worden twee vragen bedoeld. Ten eerste: kunnen uit de beleidstheorie richtlijnen
worden afgeleid die toepasbaar zijn bij de concrete uitvoering? Ten tweede: wordt in de beleidstheorie een
onderscheid gemaakt tussen variabelen (oorzaak en gevolgen) die wel of niet kunnen worden gemanipuleerd?
Ook met strategische criteria worden twee vragen bedoeld. De eerste vraag heeft betrekking op de mate van
congruentie tussen de maatschappelijk randvoorwaarden en de feitelijke randvoorwaarden: „wordt wel voldaan
aan de randvoorwaarden die voor zinvolle toepassing van de beleidsmaatregelen vervuld moeten zijn?‟ De
tweede vraag betreft of er in de beleidstheorie wel voldoende rekening is gehouden met de tijd, die het invoeren
van de beleidsmaatregelen kost.
Normatieve veronderstellingen zijn moeilijk te beoordelen. Ze kunnen niet als waar of onwaar aangemerkt
worden. Het is wel mogelijk ze op consistentie te beoordelen. Bijvoorbeeld op basis van de regels voor de
formele logica.
Hoogerwerf (1989) en Van de Graaf (1988) noemen enigszins andere criteria waarmee de kwaliteit van een
beleidstheorie kan worden bepaald maar alle auteurs zijn van mening dat het mogelijk is om de kwaliteit van
een beleidstheorie is vast te stellen. Voor dit onderzoek is het van belang om de aanvulling van Hoogerwerf op
de voorgaande systematiek van Leeuw te noemen namelijk de legitimiteit van de beleidstheorie. Hiermee wordt
bedoeld de mate van steun voor de beleidstheorie bij de beleidsbepalers, andere leden van de politiekbestuurlijke elite en de doelgroep (Hoogerwerf en Herweijer, 2008, p. 360).
Het beoordelen van de totale kwaliteit van een beleidstheorie is erg moeilijk zo concluderen alle auteurs. Een
beleidstheorie kan bijvoorbeeld wel tegemoet komen aan de wetenschappelijke criteria maar niet aan de
implementaire of strategische criteria. Een oordeel geven over het empirisch gehalte van een beleidstheorie is
vaak onmogelijk. Van een groot aantal vaak toegepaste beleidsmaatregelen is nooit systematisch onderzocht of
de maatregelen effectief zijn. Ondanks de wetenschappelijke tekortkomingen is de evaluatie van het de
beleidstheorie op provinciaal niveau essentieel om het antwoord te vinden op de centrale vraag. Om diverse
redenen zal niet het gehele stappenplan van Hoogerwerf en Herweijer (2008) toegepast worden in dit
onderzoek. Dit zal nader toegelicht worden in paragraaf 2.3.
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2.3 De toepassing van de beleidstheorie
2.3.1 Algemene toepassing in onderzoek
Het uitgebreide en complexe stappenplan van Hoogerwerf en Herweijer (2008) gecombineerd met de evaluatie
methode van Leeuw, beiden beschreven in paragraaf 2.2, lijkt een goed instrument om een beleidsevaluatie uit
te voeren. Om diverse redenen zal het echter niet mogelijk zijn dit instrument in zijn geheel in dit onderzoek toe
te passen. In deze subparagraaf zal toegelicht worden waarom bepaalde onderdelen uit de behandelde
onderzoeksinstrumenten wel toepast zullen worden en andere niet. Hierbij wordt wel rekening gehouden met
het feit dat veronderstellingen die aan beleid ten grondslag liggen zijn vaak niet direct waarneembaar zijn. Een
beleidstheorie is dan ook vaak niet direct waarneembaar. Voor een beleidstheoretische analyse is het dan ook
zaak eerst de veronderstellingen van de beleidstheorie te reconstrueren.
Het stappenplan van Hoogerwerf en Herweijer (2008) zal beperkt gebruikt worden voor dit onderzoek om de
volgende redenen. Op de eerste plaats is het stappenplan vooral bedoeld om te achterhalen waarom beleid op
een bepaalde manier is ontworpen en hoe dat proces is verlopen. In dit onderzoek is er voor gekozen om de
effecten van het beleid op de omgevingskwaliteit te bestuderen. Onderdelen van het stappenplan die
voornamelijk op het waarom en het proces zijn gericht geven hier dan ook geen of weinig antwoord op. Op de
tweede plaats zijn er de kritische kanttekeningen die Hoogerwerf en Herweijer zelf geven ten aanzien van hun
stappenplan. De conclusie dat de stappen niet alleen achtereenvolgend uitgevoerd moeten worden maar dat er
voordurend teruggeschakeld en teruggekoppeld moet worden maakt het een zeer arbeidsintensief proces
waardoor er gezien de beschikbare tijd en middelen in het stappenplan gesneden zal moeten worden. Ten
derde de kritiek van Van Doorn op het stappenplan die aangehaald wordt door Veldheer en van Kalmthout
(1985, p. 165-179): “Analyse van Hoogerwerf is alleen zinvol als uitgegaan wordt van een beperkt, overzichtelijk
en uit één beleidskoker voortkomend beleidsproject”. Aangezien het in dit onderzoek wel om een beperkt en
overzichtelijk beleidsonderwerp gaat maar niet uit slechts een beleidskoker komend beleidsproject moet het
stappenplan van Hoogerwerf aangepast worden voor dit onderzoek.
Uit empirisch onderzoek met behulp van de beleidstheorie van bijvoorbeeld Walgraven (1991) en van Veldheer
en van Kalmthout (1989) blijkt dat een beperktere aanpak ook kan volstaan. Het onderzoek van Veldheer en
van Kalmthout was gericht op de evaluatie naar de werking van de rijksbijdrageregeling ter stimulatie van het
emancipatiewerk. Zij stellen dat een verdere afbakening van het begrip „beleidstheorie‟ noodzakelijk is om te
vermijden dat een onderzoek zich uitbreidt tot een analyse van de totale politieke cultuur. Volgens hen kan het
te onderzoeken geheel op twee manieren worden afgebakend. Ten eerste door de beleidstheorie te beperken
tot de veronderstellingen van de beleidsontwerpers en beleidsbepalers in kwestie. Ten tweede door alleen die
veronderstellingen mee te nemen die in de argumentaties van de beleidsbepalers voorkomen. Deze twee
beperkingen zullen ook in dit onderzoek toegepast worden.
Praktisch gezien pasten Walgraven (1991) en van Veldheer en van Kalmthout (1989) de beleidstheorie toe op
de volgende manier: ten eerste werd met behulp van de veronderstellingen die aan het beleid ten grondslag
lagen de beleidstheorie gereconstrueerd. Deze veronderstellingen zijn afgeleid uit beleidsstukken, notulen en
interviews. Ten tweede zijn in het onderzoek vervolgens de veronderstellingen die samen de algemene
beleidstheorie vormden voorgelegd aan een aantal direct betrokken actoren. Als derde stap is geanalyseerd of
de veronderstellingen zoals die op papier stonden overeenkwamen met dat wat de actoren zeiden. Deze
manier komt grofweg overeen met het stappenplan en de aanvullende opmerkingen zoals die ook in 2008 nog
steeds aanbevolen worden door Hoogerwerf en Herweijer.
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2.3.2 Toepassing in de evaluatie van het nieuwe landgoederen beleid
Uit subparagraaf 2.3.1 blijkt hoe het stappenplan van Hoogerwerf en Herweijer toegepast kan worden in
wetenschappelijk onderzoek. In deze subparagraaf zal toegelicht worden wat de toepassing van de theorie in
deze beleidsevaluatie wordt. Hierbij zit een verschil in aanpak tussen het provinciaal beleidsniveau en het Rijk,
gemeenten en het projectniveau. Dit zal nu worden verduidelijkt waarna vervolgens de evaluatie stap van het
onderzoek verder zal worden geconcretiseerd. Het begrip omgevingskwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol
en wordt dan ook in deze subparagraaf verder geoperationaliseerd.
Provinciaal niveau
Centraal in dit onderzoek staat een provinciale beleidsevaluatie van het landgoederen beleid van de provincies
Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Het empirisch gedeelte van dit onderzoek zal zich richten op het
provinciaal niveau. Hierbij zal het gaan om half gestructureerde interviews met ambtenaren van de provincie die
betrokken zijn of waren bij de ontwikkeling of uitvoering van het nieuwe landgoederen beleid. Er is gekozen
voor verdiepende interviews om achter de veronderstellingen te komen die leven bij de provinciale
beleidsmederwerkers belast met nieuwe landgoederen. Zoals ook blijkt uit onderzoek van bijvoorbeeld
Walgraven (1990) en van Veldheer en van Kalmthout (1989) kan met behulp van de beleidstheorie volstaan
worden door te concentreren op de veronderstellingen en niet de gehele beleidstheorie te herstructureren.
Hierbij wordt in de interviews niet alleen gericht op veronderstellingen over het eigen beleid maar ook over
veronderstellingen die leven bij provinciale ambtenaren ten aanzien van het beleid bij de andere beleidsniveaus
en het projectniveau. Deze aanpak wordt verder toegelicht bij het punt evaluatie.
Rijk, gemeentelijk en projectniveau
Op Rijksniveau zal zoals in paragraaf 1.3 vermeld bureau-onderzoek worden gedaan. Naar Rijksbeleid zal
alleen onderzoek worden gedaan aan de hand van formele rijksnota‟s. Hierbij wordt gefocussed op
veronderstellingen die gerangschikt worden onder begrip- en probleemdefinities, beleidsdoelen,
beleidsinstrumenten.
Geemtelijk beleid wordt indirect onderzocht aan de hand van bureau-onderzoek en op basis van
veronderstellingen van de provincie onderbouwd met eerdere onderzoeken van bijvoorbeeld Muskens (2009).
Het is niet doenlijk om empirisch onderzoek te doen bij gemeenten voor dit onderzoek gezien de tijd en het
enorme aantal gemeenten per provincie. Uiteraard wordt alleen gekeken naar de invloed van nieuwe
landgoederen op de omgevingskwaliteit en wordt alleen gericht op veronderstellingen gerangschikt onder drie
categorieën: begrip- en probleemdefinities, beleidsdoelen, beleidsinstrumenten.
Op projectniveau zal de zelfde methodische aanpak gelden als voor de gemeenten. Hier zal alleen indirect
onderzoek naar worden gedaan met behulp van eerdere onderzoeken. De belangrijkste bronnen hiervoor
vormen het onderzoek van Muskens (2009) en het boek van Derckx, et al. (2010) waarin 24 nieuwe
landgoederen worden behandeld. Aangevuld met bevindingen uit interviews met ambtenaren van de provincie.
Evaluatie
Het beleid voor nieuwe landgoederen zal geëvalueerd worden door te kijken naar de volgende drie categorieën:
begrip- en probleemdefinities, beleidsdoelen, beleidsinstrumenten. Deze indeling komt voort uit stap 1 van het
stappenplan van Hoogerwerf en Herweijer. Op deze manier wordt de beleidstheorie gebruikt om de
veronderstellingen achter het nieuwe landgoederen beleid te achterhalen. De veronderstellingen dienen
vergeleken te worden om tot een evaluatie van het beleid van de drie provincies te komen. Deze evaluatie zal
uitgevoerd worden met de evaluatie techniek van Leeuw in Hoogerwerf en Herweijer(2008). In paragraaf 2.2. is
uitgelegd hoe een beleidstheorie geevalueerd kan worden met behulp van wetenschappelijke-, implementaireen strategische criteria. Begrips- en probleemdefinities zullen worden geevalueerd met behulp van
wetenschapstheoretische criteria. Hierbij wordt met name gekeken naar de begripsprecisie, het informatie
gehalte en de consistentie van een begrip. Aangezien dit vrij vage begrippen zijn, zijn per categorie twee tot drie
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evaluatievragen opgesteld om tot een evaluatie te komen. Dezelfde aanpak geld voor beleidsdoelen die
geëvalueerd zullen worden met strategische criteria zoals de mate van congruentie tussen maatschappelijke en
feitelijke randvoorwaarden. Dit zal dus ook gelden voor beleidsinstrumenten die geëvalueerd worden met
implementaire criteria. Nu volgen de vragen per categorie waarbij elke vraag toegelicht wordt.
1.
2.
3.
4.

Begrip- en probleemdefinities
Zijn er grote verschillen tussen wat het Rijk en provincies onderling en vergeleken met het
projectniveau verstaan onder een nieuw landgoed?
Zijn er grote verschillen in wat Rijk en provincies onderling en vergeleken met het projectniveau
verstaan onder omgevingskwaliteit?
Welke afwijkingen in begrip- en probleemdefinities van het Rijk en de provincies zijn er op
gemeentelijk en projectniveau?
Zijn er andere begrippen die problematisch blijken te zijn in het nieuwe landgoederen beleid op
Rijks- en provinciaal beleidsniveau?

Een operationalisatie van de begrippen „nieuw landgoed‟ en omgevingskwaliteit‟ aan de hand van het beleid
voor nieuwe landgoederen is de start van dit onderzoek. Vraag 1 heeft betrekking op het feit dat de definitie van
een nieuw landgoed in de loop der jaren flink is veranderd. Zonder een uitgebreide begripsanalyse uit te voeren
is het wel belangrijk de belangrijkste verschillen tussen gehanteerde definities op een rijtje te zetten. Dit is
namelijk een belangrijk uitgangspunt om het beleid tussen de provincies te vergelijken en tevens het verschil
met het Rijk, gemeenten en het projectniveau mee te nemen. Vraag 2 gaat over het feit dat omgevingskwaliteit
een nieuw begrip is en dat het dus belangrijk is op een rij te zetten wat de diverse beleidsniveaus hier onder
verstaan en wat de belangrijkste verschillen zijn. Vraag 3 gaat in op eventuele afwijking met betrekking tot de
definities van begrippen van het Rijk en/of provincies op het gemeentelijke- of projectniveau. Vraag 4 gaat in op
andere begrippen die eventueel problematisch zouden zijn bij de uitvoering van het beleid.
Beleidsdoelen
5. Wat zijn de verschillen tussen beleidsdoelen voor nieuwe landgoederen voor wat betreft de
omgevingskwaliteit van het Rijk en de provincies?
6. In hoeverre worden beleidsdoelen over nieuwe landgoederen in relatie met de omgevingskwaliteit
van het Rijk, provincies en gemeenten concreter naar gelang het beleidsniveau?
7. Zijn er provinciale beleidsdoelen die de gewenste invloed van nieuwe landgoederen op de
omgevingskwaliteit op lagere beleidsniveaus in de weg staan?
Bij de beleidsdoelen voor nieuwe landgoederen komen een drietal vragen boven drijven waarop het antwoord
gevonden dient te worden in dit onderzoek. Vraag 5 gaat in op de verschillen in beleidsdoelen waarbij alleen
gekeken wordt naar beleidsdoelen die een relatie met de omgevingskwaliteit hebben. Vraag 6 gaat in op het feit
dat beleid over het algemeen concreter wordt per beleidsniveau, hierbij wordt aangenomen dat dat een
gewenste ontwikkeling is. Het is de moeite waard om globaal te bekijken of dit ook geldt voor het beleid voor
nieuwe landgoederen en of hierin grote verschillen bestaan per provincie. Vraag 7 gaat in op de mogelijkheid
dat er andere beleidsdoelen kunnen zijn die de uitvoering van het beleid voor nieuwe landgoederen in de weg
staan.
Beleidsinstrumenten
8. Welke beleidsinstrumenten noemen het Rijk en de provincies van henzelf of anderen om hun
beleidsdoel voor nieuwe landgoederen te realiseren?
9. Wat is de veronderstelde en, voor zover mogelijk vast te stellen, feitelijke effectiviteit van de
gegeven beleidsinstrumenten
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Onder de derde categorie wordt een overzicht gegeven van de beleidsinstrumenten aan de hand van drie
vragen. Vraag 8 gaat in op de verschillende beleidsinstrumenten die de beleidsniveaus kunnen hanteren om de
gewenste beleidsdoelen voor nieuwe landgoederen in relatie met de omgevingskwaliteit kunnen behalen. Vraag
9 gaat hier nog dieper op in door te focussen op de effectiviteit van de beleidsinstrumenten zover blijkt uit het
beleid en zover mogelijk vast te stellen uit interviews met ambtenaren van de provincie.
Operationalisering omgevingskwaliteit
Het begrip omgevingskwaliteit is te omschrijven in vier dimensies in relatie tot nieuwe landgoederen blijkt uit
paragraaf 1.3. Het gaat hierbij om de vier dimensies: natuur/ecologie, cultuurhistorie en landschap, recreatieve
waarden en beeldkwaliteit en rood. Om de invloed van het provinciaal beleid voor nieuwe landgoederen op de
omgevingskwaliteit te toetsen is het nodig om het begrip omgevingskwaliteit verder te operationaliseren. Dit zal
gebeuren aan de hand van de uit paragraaf 1.3 bekende vier dimensies, waarbij voor elke dimensie een
onderscheid wordt gemaakt tussen kwantitatieve en kwalitatieve eisen.
Natuur/ecologie
Er wordt aangenomen dat er in het beleid voor nieuwe landgoederen iets over natuur/ecologie wordt gezegd als
er gesproken worden op kwantitatief niveau over nieuwe hectaren bos/natuur (bos, bloemrijk grasland, schraal
grasland, heide, stuifzanden, water ,enz.). Over het algemeen worden eisen aan een grote maat en schaal
hoger gewaardeerd in dit onderzoek, omdat de natuurlijke processen daar sneller tot ontwikkeling komen en
duidelijker zichtbaar zijn (Derckx, et al., 2010). Naast kwantitatieve eisen aan de hoeveelheid natuur, moet het
ook gaan om uitspraken over de kwaliteit van de ecologie, zoals: substantiële natuurwaarden(grote maatvoering)
in relatie met de omgeving, rekening houden met a-biotische omstandigheden, aansluiten bij de juiste
natuurdoeltypen en streekeigen beplanting. Hoe minder hier over gesproken wordt hoe beperkter de
kwalitatieve eisen voor de natuur/ecologie op een nieuw landgoed zijn.
Cultuurhistorie en landschap
Met betrekking tot het begrip cultuurhistorie moet sprake zijn van een nieuw landgoed dat moet samenhangen
met het landschap op gebieden van de waterhuishouding, de bodemgesteldheid en de cultuurhistorie. Aan de
andere kant moet een nieuw landgoed ook opvallen in een landschap, het moet contrasteren met het
bestaande landschap. Eisen voor belangrijke landschapselementen zoals: lange lanen, markante
toegangspoorten of watergangen zouden in belangrijke mate aan het contrast kunnen bijdragen. Over het
algemeen wordt beleid waarin een nieuw landgoed rekening moet houden met het landschap maar ook
contrasteert hoger gewaardeerd.
Recreatieve waarden
Op het gebied van recreatieve waarde moet er op kwantitatief gebied tenminste sprake zijn van openstelling
voor het publiek van het nieuwe landgoed. Niet alleen deze kwantitatieve eis is een vereiste maar ook moet het
gaan om een actieve openstelling. Hiermee wordt bedoeld dat het duidelijk moet zijn dat het gebied voor het
publiek opengesteld is, wil het uitnodigend werken en dus een maatschappelijke meerwaarde hebben. Op
kwalitatief gebied moet uit het beleid blijken dat een nieuw landgoed aan moet sluiten bij de recreatieve wensen
van de omwonenden.
Beeldkwaliteit/rood
Beeldkwaliteit wil zeggen dat een landschap esthetische meerwaarde moet bieden. Dit kan door het
landschapsontwerp of de architectuur, maar het beste is als de twee elementen samen meerwaarde hebben.
De architectuur van een nieuw landgoed kan heel divers zijn, maar moet van enige maatvorming en
uitstraling(stijl) hebben wil het zich onderscheiden van agrarische en burgerwoningen in het buitengebied. Over
het algemeen is de architectuur beter als er sprake is van een heldere stijl, duurzame materialen en een hoge
mate aan detaillering. Daarnaast is beleid beter naarmate het meer de nadruk legt op samenhang tussen het
landhuis en het landschappelijk ontwerp.
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2.4 Onderzoeksmodel
In deze paragraaf wordt het onderzoeksmodel gegeven waarin verbeeld staat hoe de beleidstheorie toegepast
zal worden in dit onderzoek. Zoals ook blijkt uit paragraaf 1.3 en nader uitgewerkt in paragraaf 2.3 is het
onvoldoende om in dit onderzoek slechts te focussen op het provinciale beleid maar verdiend het nationale en
gemeentelijke beleid ook de aandacht. Aangezien het provinciale beleid voor nieuwe landgoederen in dit
onderzoek centraal staat zal getracht worden voor de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel
beleidsuitspraken te structureren onder de volgende drie categorieën: begrip- en probleemdefinities,
beleidsdoelen en beleidsinstrumenten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het dan gaat om de
veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het beleid voor nieuwe landgoederen ten tijde van de creatie
van het geldende beleid voor zover dit invloed beoogt te hebben/feitelijk heeft op de omgevingskwaliteit.
Deze aanpak kan als volgt in een onderzoeksmodel worden weergegeven, zie figuur 2 (p. 23). Doel van dit
onderzoeksmodel is om aan te tonen hoe de evaluatie van het nieuwe landgoederen beleid met het oog op de
effecten van het beleid op de omgevingskwaliteit is uitgevoerd. Het onderzoeksmodel moet gelezen worden van
links naar rechts.
Het onderzoeksmodel laat zien dat de beleidsproducten voor nieuwe landgoederen samen met de
beleidstheorie en het geconceptualiseerde en later in subparagraaf 2.3.2 (p. 19-21) geoperationaliseerde begrip
omgevingskwaliteit leiden tot drie evaluatiecriteria die weergegeven staan in het conceptueel model. Het
conceptuele model laat zien dat omgevingsbeleid voor nieuwe landgoederen met behulp van drie
evaluatiecriteria wordt geevalueërd. Namelijk de begrips- en probleemdefinities, beleidsdoelen en
beleidsinstrumenten. Deze drie evaluatie criteria worden toegepast op het Rijksbeleid en op het beleid van de
drie provincies waarbij niet getracht zal worden om de hele beleidstheorie achter het beleid te herstructureren.
Er wordt alleen gefocust op de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het beleid. Hiervoor zijn speciale
evaluatievragen opgesteld die met name gericht zijn op de invloed van het beleid op de omgevingskwaliteit.
Aangezien het niet mogelijk is gezien de tijd en de middelen om het beleid voor nieuwe landgoederen in alle
provincies in Nederland, laat staan alle gemeenten te onderzoeken wordt gefocust op drie provincies. Deze
staan weergegeven onder het kopje beleidspraktijken. Alvorens de drie provincies behandeld worden, wordt
eerst globaal het Rijksbeleid geevalueërd. Zoals al eerder vermeld gaat het hier om een provinciale
beleidsevaluatie en is onderzoek met betrekking tot het Rijk alleen bedoeld om te begrijpen waarop het
provinciale beleid is gestoeld. Echter het Rijksbeleid werkt wel door op het provinciale beleid en kan daarom
niet genegeerd worden. De kwaliteit van het beleid voor nieuwe landgoederen voor de drie onderzochte
provincies wordt aangetoond aan de hand van de drie evaluatiecriteria. Dit betekend dus dat de kwaliteit van
het provinciale beleid wordt beoordeeld in relatie tot de verwachte invloed van dit beleid op een nieuw landgoed
en op die manier dus ook de omgevingskwaliteit van een gebied (zie figuur 1, p. 11).
Indien mogelijk worden vervolgens aanbevelingen gedaan aan het provinciale beleidsniveau. Zoals ook uit
figuur 1 blijkt is het provinciale beleidsniveau niet het enige beleidsniveau dat invloed heeft op de
omgevingskwaliteit die door een nieuw landgoed wordt beinvloed. Daarom wordt met behulp van de drie
provincies ook het niveau van de gemeente en het projectniveau zijdelings onderzocht. Hierbij wordt alleen
gekeken naar het gemeentelijk beleid en het projectniveau in de drie onderzochte provincies. Dit zal met name
gebeuren door interviews bij de provincies en eerdere onderzoeken naar nieuwe landgoederen. De laatste stap
van het onderzoeksmodel is een stap waarin aanbevelingen geschetst worden met name bedoeld voor het
provinciale beleidsniveau met als doel de algemene kwaliteit van het provinciale beleid voor nieuwe
landgoederen te verbeteren.
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2.5 Doorwerking theoretisch kader
In deze paragraaf zal kort worden aangegeven hoe het onderzoek verder is uitgewerkt met behulp van het
theoretisch kader. Uiteraard staat in dit onderzoek het beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag centraal.
Hiervoor moeten de afzonderlijke zes deelvragen worden beantwoord. Deze deelvragen geven dan ook richting
aan dit rapport. De evaluatievragen (zie subparagraaf 2.3.2 pg. 20-22) zijn alleen sturend bij de uitwerking van
de drie onderdelen die samen het beleid voor nieuwe landgoederen vormen, namelijk begrips- en
probleemdefinities, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten. Uiteraard gaat het in dit onderzoek om de effecten
op de omgevingskwaliteit. Daarom wordt daaraan, bij elk beleidscomponent op elk beleidsniveau, in het
bijzonder aandacht besteed. In het vervolg wordt aan elke deelvraag, dus per beleidsniveau, top down, van
Rijks- naar projectniveau, een hoofdstuk gewijd. De innerlijke structuur van een hoofdstuk volgt de driedeling in
beleidscomponenten (definities, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten).
Hoofdstuk 3 zal ingaan op deelvraag 1 waarbij ook met een schuin oog wordt gekeken naar deelvraag 3 en 4.
Alhoewel dit hoofdstuk zich met name richt op het Rijksbeleid zal niet volstaan worden met een droge
opsomming van Rijksnota´s maar wordt er ook gekeken naar de verwachte invloed van het Rijksbeleid op het
provinciale beleid. Hoofdstuk 4 behandeld vervolgens deelvraag 2 maar ook in dit hoofdstuk wordt rekening
gehouden met deelvraag 3 en 4. Op basis van de informatie die behandeld wordt in de hoofdstukken 3 en 4
wordt vervolgens in hoofdstuk 5 het antwoord geformuleerd op de deelvragen 3 en 4. Hoofdstuk 6 zal
vervolgens ingaan op het gemeentelijk beleid en het projectniveau om deelvraag 5 te beantwoorden. Op basis
van een algehele conclusie zal het antoord op deelvraag 6 gegeven worden in een aantal aanbevelingen in
hoofdstuk7.
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Hoofdstuk 3 Nationaal beleid nieuwe landgoederen
In dit hoofdstuk wordt deelvraag 1 beantwoord namelijk wat is het omgevingsbeleid van het Rijk voorzover dat
invloed heeft op nieuwe landgoederen. Zoals eerder vermeld (zie paragraaf 2.3, pg. 19-22) gaat het hier om
een provinciale beleidsevaluatie en is onderzoek met betrekking tot het Rijk alleen bedoeld om te begrijpen
waarop het provinciale beleid is gestoeld. Dit gegeven krijgt vorm in dit hoofdstuk door de rijksnota‟s ook te
bekijken met het oog op de antwoorden op deelvraag 3 en 4. Dit betekend dat er niet alleen wordt gekeken wat
het Rijksbeleid inhoud maar ook naar wat het beleidskader is van het Rijk voor de provincies en of dat
voldoende garanties geeft voor de omgevingskwaliteit in de provincie. Dit wordt als volgt uitgewerkt in dit
hoofdstuk.
Paragraaf 3.1 zal een overzicht geven van de veranderingen in het beleid van het Rijk voor nieuwe
landgoederen. In paragraaf 3.2 wordt het nationale beleid geëvalueerd aan de hand van de drie evaluatiecriteria:
begrips- en probleemdefinities, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten en met behulp van de evaluatievragen. .
Paragraaf 3.3 sluit vervolgens af met een conclusie ten aanzien van het omgevingsbeleid van het Rijk voor
nieuwe landgoederen en wat dit betekend voor de provincies.

3.1 Inleiding in het nationale beleid voor nieuwe landgoederen
Het begrip nieuwe landgoederen wordt voor het eerst door het Rijk geïntroduceerd in de Nota Landschap
(Ministerie van LNV, 1992). In deze nota worden bestaande landgoederen omschreven als waardevol en
identiteitsbepalend voor het landschap. De nota stelt daarom ook dat landgoederen en buitenplaatsen instand
gehouden moeten worden en als het even kan versterkt. Het idee voor nieuwe landgoederen wordt binnen het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verder uitgewerkt in onder meer het Bosbeleidsplan
(Ministerie van LNV, 1993). In deze nota wordt geconstateerd dat de hoeveelheid bos die er op dat moment is
niet voldoende is om aan de behoefte van de samenleving te voldoen. De aanleg van nieuw bos dient dan ook
gestimuleerd te worden stelt het Bosbeleidsplan (BBL). In het BBL wordt nadrukkelijk aangegeven dat nieuwe
landgoederen een manier kunnen zijn om de aanleg van nieuw bos te stimuleren met behulp van private
middelen.
In het Structuurschema Groene Ruimte (SGR 1) worden nieuwe landgoederen verder richting gegeven. In deze
nota wordt enkele keren impliciet gerefereerd naar nieuwe landgoederen maar ook expliciet: “Het Rijk bevordert
de aanleg van nieuwe landgoederen met bebossingen. Het Rijk vraagt provincies en gemeenten hieraan
medewerking te verlenen”( Ministerie van LNV, 1995, p.44). Voor het eerst wordt nu ook planologische
medewerking van de provincies en gemeenten vereist. In de Discussienota Visie Stadslandschappen (VSL) van
het Ministerie van LNV uit 1995 worden zes planningstrategieën van het nieuwe Rijksbeleid besproken waarvan
„nieuwe buitenplaatsen in het stadslandschap‟ er een is. In deze thematische discussie nota wordt niet
gesproken over nieuwe landgoederen maar over nieuwe buitenplaatsen. In het rapport wordt een nieuwe
buitenplaats als volgt omschreven: “Een nieuwe buitenplaats is een complex dat bestaat uit gebouwen
(woningbouw, kantoorcomplex of utiliteitsgebouw) met een omringd park. Het grootste deel van het oppervlak
bestaat uit park, zeker niet meer dan 20% van de ruimte mag worden besteed aan bebouwing en voorzieningen
(parkeermogelijkheden, wegen, privétuinen en terrassen)” (Ministerie van LNV, 1995, p. 7). Het begrip park
moet in deze ruim worden opgevat. Het kan bestaan uit bos maar ook andere vormen van natuurontwikkeling.
Van oudsher is volgens het Ministerie van LNV (1995) het voornaamste verschil tussen een buitenplaats of een
landgoed dat er bij een landgoed sprake is van een groot areaal aan productiegronden (bos of landbouw) en bij
een buitenplaats niet.
De nieuwe buitenplaatsen uit de VSL worden in 1996 verder uitgewerkt in de Balans Visie Stadslandschappen
om een discussie op gang te brengen over het begrip nieuwe buitenplaatsen. In de Balans wordt de aanzet
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gegeven voor de voorbereiding van zes concrete experimenten van verschillende verschijningsvormen van
nieuwe buitenplaatsen. Aan de hand van experimenten zal moeten worden verduidelijkt, wat de
maatschappelijke meerwaarde van nieuwe buitenplaatsen is. Hierover wordt schriftelijk gerapporteerd in het
rapport „Portret met Parels‟ (Berg,1998). In dit rapport wordt geconcludeerd dat nieuwe buitenplaatsen kansen
bieden, vooral in de stadsrand. Het is zeer opmerkelijk om te zien dat in de beleidstransformatie het begrip
nieuwe buitenplaatsen vervolgens steeds verder naar achteren schuift ten opzichte van het begrip nieuwe
landgoederen. Terwijl de nieuwe landgoederen in hun huidige vorm geen productiegronden omvatten en dus
steeds meer gaan lijken op de traditionele buitenplaatsen en minder op de traditionele landgoederen. In dit
onderzoek zal verder niet ingegaan worden op het begrip nieuwe buitenplaats omdat het naar de achtergrond
verdwijnt in de latere (actuele) beleidsnota‟s.
Vervolgens blijft het een tijdje stil rond nieuwe landgoederen tot de Nota Belvedere (1999) waarin nieuwe
landgoederen niet direct worden genoemd maar waarin de aandacht wordt gelegd op het begrip cultuurhistorie.
Het volgende citaat is hier een passend voorbeeld van: “Ook landgoederen, buitenplaatsen en historische
tuinen bij boerderijen maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Deze kenmerken geven iedere streek een eigen
identiteit en zijn het behouden waard” (Ministerie van OC en W et. al. , 1999, p.58).
De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2000) borduurt verder op het SGR1 en laat de mogelijkheid tot het
realiseren van een nieuw landgoed aanwezig maar deze nota voorziet niet in de uitbreiding van de
mogelijkheden voor nieuwe landgoederen. In de Nota Ruimte (2005) wordt wel uitdrukkelijk meer ruimte
gegeven aan provincies en gemeenten om samen met private partijen en maatschappelijke organisaties
plannen te maken en te realiseren voor nieuwe landgoederen. Dit betekend echter ook dat er in de nota ruimte
geen nieuwe toetsingskaders worden aangegeven waar nieuwe landgoederen gerealiseerd mogen te worden.
Wel wordt geconstateerd dat de ontwikkeling van nieuwe landgoederen gaande is en dat er bij de ontwikkeling
vooral een rol ligt voor de provincie en gemeenten.

3.2 Nationaal beleidskader
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de behandelde nota‟s uit paragraaf 3.1 waarbij met name de focus
ligt op veronderstelling achter het geldende Rijksbeleid (Nota Ruimte) voor nieuwe landgoederen. Zoals al
eerder vermeld wordt het omgevingsbeleid alleen onderzocht op begrips- en probleemdefinities (subparagraaf
3.2.1, de beleidsdoelen (subparagraaf 3.2.2) en de beleidsinstrumten (subparagraaf 3.2.3).

3.2.1 Begrips- en probleemdefinities
In deze subparagraaf gaat het om de definiering door het Rijk van de begrippen: nieuw landgoed,
omgevingskwaliteit en huis van allure. Uit de diverse interviews met ambtenaren van de drie provincies blijkt dat
met name het begrip huis van allure in de praktijk onduidelijkheid oplevert bij provincies (zie subparagraaf 4.2.3.,
p. 35-36). Wijbenga (2004) onderscheid toenemende verstening als een van de belangrijkste risico‟s omtrent
nieuwe landgoederen waardoor het ook maatschappelijk relevant is om de uitdagingen rond het begrip huis van
allure te behandelen. Om te achterhalen waar de onduidelijkheden rond het begrip huis van allure haar
oorsprong vinden zal in deze subparagraaf ook de Rijksdefinitie van het begrip „huis van allure‟ behandeld
worden.
Nieuw landgoed
De planologisch bindende Rijksdefinitie is de volgende (Ministerie van VROM, 2008, p. 2):
• bos of natuurcomplex van minimaal 5 hectare
• mogelijk vergezeld van andere gronden
• 90% is opengesteld voor publiek
• bouwwerk van allure met maximaal 3 wooneenheden
• architectonische eenheid van bebouwing en groen
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Deze definitie is in de afgelopen 15 jaar tot stand gekomen en gedurende de beleidstransitie steeds aangepast
(zie bijlage 1, pg 72-74). Hierbij is de grootste transformatie dat er niet meer gesproken wordt over een
boscomplex maar dat natuur in welke vorm dan ook kan voldoen. Hierbij moet wel opgemerkt wordt dat de
natuurschoonwet (NSW) nog wel strikte eisen aan de hoeveelheid bos en natuur stelt. Waar Wijbenga (2001)
nog duidelijk signaleerde dat de twee ministeries (VROM en LNV) er verschillende visies op na hielden en er
volgens Wijbenga behoefte was aan een duidelijk standpunt lijkt er sinds het SGR II en de Nota Ruimte een
overeenstemming te zijn in de definitie voor nieuwe landgoederen.
Omgevingskwaliteit
Het Rijk heeft een vrij beperkt toetsingskader voor nieuwe landgoederen in de vorm van de huidige definitie af
te leiden uit het SGR II en de Nota Ruimte. Uit de gehanteerde definitie (en tevens toetsingskader) blijkt niet
direct dat het Rijk sterke kwalitatieve eisen stelt aan nieuwe landgoederen met betrekking op de invloed er van
op de omgevingskwaliteit. Het volgende citaat geeft dit echter wel sterk aan: “Zij (nieuwe landgoederen) moeten
ook kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering door landschappelijke inpassing en een cultuurhistorisch
verantwoord ontwerp. Nieuwbouw moet aansluiten op bestaande bebouwingspatronen, kernen en linten in het
buitengebied” (Ministerie van VROM, 2008, p. 63). Het Rijk laat provincies en gemeenten vrij om dit begrip met
betrekking tot nieuwe landgoederen vorm te geven zo lijkt het en gezien de regionale verschillen is dit ook
terecht.
Huis van allure
Het Rijk geeft geen eenduidige definitie voor een huis van allure (ook wel aangeduid als het onderdeel rood van
een nieuw landgoed). In de brochure: „Nieuwe Landgoederen Nederland. Bouwen aan een groene omgeving‟
(Ministerie van VROM, 2008, p. 3) wordt gesteld dat het rood:
Een architectonische eenheid moet vormen met het omringende groen. In een traditionele stijl, of juist eigentijds.
Het gebouw of de gebouwen kunnen dienen voor eigen bewoning, maar ook gebruikt worden voor andere
doelstellingen, zoals een studiecentrum of verzorgingshuis. Zo lang ze maar bijdragen aan de landschappelijke
kwaliteit
Dit is een brede definitie met betrekking tot het rood op een nieuw landgoed. Het mag eigentijds zijn maar ook
traditioneel. Het mag gaan om wonen, maar ook andere doelstellingen komen in aanmerking en alles moet
bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit. Het bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit zou moeten
gebeuren door „samenhang en duurzaamheid‟. Bovendien wordt in deze brochure vermeld dat: “Wie aan een
landgoed denkt, denkt aan een stijlvol gebouw”(Ministerie van VROM, 2008, p.3). Dit is een aanvulling op het
hiervoor veelal gebruikte begrip huis van allure. Het is wel een aanvulling die impliciet verwijst naar historische
landgoederen zo concludeert Derckx et al. (2010).

3.2.2 Beleidsdoelen
Uit de bestudeerde nationale beleidsnota‟s en uit het onderzoek van Muskens (2009) kan afgeleid worden dat
nieuwe landgoederen geen doel zich zjin maar slechts een middel. Uit de bestudeerde beleidsnota‟s kunnen
grofweg drie beleidsdoelen worden afgeleid, achter elk beleidsdoel staat de nota tussen haakjes vermeld waar
het beleidsdoel uit afkomstig is.
1. Nieuwe natuur
Stimulieren van de aanleg van nieuwe bossen (Bosbeleidsplan, 1992 / SGR 1, 1995)
Particulieren op basis van vrijwilligheid laten meewerken aan de uitbreiding van de hoeveelheid
natuur en bos(Vijfde Nota, 2000 / SGR II, 2002)
2. Landschap versterken
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Verbeteren van het landschap door middel van nieuwe Natuurschoonwet landgoederen (Nota
landschap, 1992)
Betere afstemming van verstedelijking en groen om zo een bijdrage te leveren aan een
hoogwaardig woon-, werk- en leefklimaat (VSL, 1995)
Bijdragen aan de vergroting van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het landschap (Vijfde Nota,
2000 / SGR II, 2002 / Nota Ruimte, 2005)
3. Recreatie mogelijkheden vergroten
Creëren van extra recreatie mogelijkheden, het liefst rond de stad (VSL, 1995 / Nota Ruimte, 2005)

3.2.3 Beleidsinstrumenten
Basaal gezien zijn nieuwe landgoederen een beleidsinstrument om de doelen uit subparagraaf 3.2.2 te
realiseren. Om de ontwikkeling van nieuwe landgoederen te stimuleren heeft het Rijk enkele instrumenten
ontwikkeld dan wel verruimd. Het belangrijkste instrument van het Rijk is de Natuurschoonwet (zie bijlage 2, pg.
75).
De Natuurschoonwet is in 1928 tot stand gekomen en in 2007 geactualiseerd om geschikt te maken voor onder
andere nieuwe landgoederen. Deze wet geeft landgoedeigenaren fiscale tegemoetkomingen op voorwaarde dat
het nieuwe landgoed in stand gehouden wordt en dat deze het natuurschoon bevorderderd. De fiscale
tegemoetkomingen houden in dat men geen rendementsheffing in de inkomstenbelasting hoeft te betalen,
minder onroerende zaak belasting en er hoeven minder successie rechten betaald te worden bij overlijden.
Indien een landgoedeigenaar hier gebruik van wil maken kan men een onroerende zaak (aan grootte en vorm
zijn eisen gebonden) rangschikken als NSW landgoed bij het ministerie van LNV (Laser, 2004).
Ook bij de aanschaf van grond en de groene inrichting daarvan kan het Rijk een rol spelen voor nieuwe
landgoederen. Deze geldstromen lopen op Rijksniveau voornamelijk via het Nationaal Groenfonds (2010). Dit is
een onafhankelijke Rijksdienst voor het financieren van groenprojecten waar lagere overheden maar ook
particulieren gebruik van kunnen maken. Het Nationaal Groenfonds kan een rol spelen bij het voorfinancieren
van grond ten behoeve van de aankoop van een NSW landgoed, het geven van advies, een aanvraag doen
voor een groenverklaring en mee helpen in het eindfinancieren van de aanleg van het groen. Beheerssubsidies
lopen vanaf 2007 via de provincie waar particulieren met behulp van het Subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer (SNL) beheerssubsidies voor de groene elementen van een nieuw landgoed kunnen
aanvragen (Unie van Bosgroepen, 2010).
Het Rijk laat echter bewust de mogelijkheid liggen om ruimtelijke locatie mogelijkheden aan te wijzen. Het Rijk
stelt slechts dat provincies en gemeenten in hun planologisch beleid ruimte moet scheppen voor nieuwe
landgoederen. Deze lijn van handelen past in de omschakeling van toelatingsplanologie naar
ontwikkelingsplanologie en in de lijn van toenemende decentralisatie binnen de overheid.

3.3 Conclusie nationaal beleid en omgevingskwaliteit
In deze paragraaf worden de belangrijkste conclusies getrokken met betrekking tot de definities, beleidsdoelen
en beleidsinstrumenten van het Rijk voor nieuwe landgoederen en de invloed daarvan op de omgevingskwaliteit.
Met betrekking tot de belangrijkste begrippen in het beleid voor nieuwe landgoederen geeft het Rijk alleen voor
het begrip nieuw landgoed een uitwerking. Omgevingskwaliteit en huis van allure blijven begrippen waarvan de
invulling overgelaten wordt aan de interpretatie van provincies en gemeenten. Het Rijk heeft met name in de
definiëring van het begrip nieuw landgoed een globaal kader voor de: grootte, openstelling en met betrekking tot
het bouwwerk. De provincies en gemeenten worden vrij gelaten aanvullende voorwaarden te stellen voor

28

nieuwe landgoederen. Het bouwwerk wordt in deze definitie gespecifieerd als een huis van allure. Het Rijk vult
dit begrip niet verder in dan in termen van „ stijlvol‟ en in samenhang met het groen (Ministerie van VROM,
2008). Het is aan provincies en gemeenten om dit begrip nader te specificeren.
Op het gebied van beleidsdoelen kan gesteld worden dat het Rijk een nieuw landgoed niet direct als
beleidsdoel ziet maar meer als instrument om de drie andere beleidsdoelen te bereiken. Ten eerste wil men
nieuwe natuur realiseren, ten tweede het landschap versterken en ten derde wil het Rijk met nieuwe
landgoederen de recreatiemogelijkheden in een gebied vergroten. Het realiseren van nieuwe bebouwing in het
landelijk gebied is een noodzakelijk kwaad om de hiervoor gestelde beleidsdoelen te realiseren. De nieuwe
natuur van een nieuw landgoed zou volgens het Structuurschema Groene Ruimte II (Ministerie van LNV, 2000)
ook aangelegd kunnen worden in ecologische verbindingszones of als buffer tussen EHS en stedelijk gebied.
Uit onderzoek van Barendregt en De Wit (1996) blijkt dat op basis van ecologische overwegingen het stichten
van nieuwe landgoederen in de EHS niet gewenst is.
Het Rijk heeft slechts een beperkt aantal instrumenten waarvan de Natuurschoonwet (NSW) de belangrijkste is.
Met dit instrument kunnen een aantal kwantitatieve eisen met betrekking tot de duurzaamheid en de mate van
openstelling gesteld worden. Nieuwe landgoederen zijn niet verplicht om zich als NSW-landgoed te laten
rangschikken. Indien dit niet gebeurd heeft het Rijk slechts stimuleringsinstrumenten ter beschikking die
voornamelijk verstrekt worden via het Nationaal Groenfonds. Het Nationaal Groenfonds is een financieel
dienstverlener van de overheid voor groene projecten. Hierbij gaat het alleen om steun in de aankoop en in de
inrichting. Subsidies voor het beheer gaan via de provincies. Met betrekking tot de inrichting stelt het Nationaal
Groenfonds geen eisen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij provincies en gemeenten.
Geconcludeerd kan worden dat het Rijk slechts een stimuleringsinstrument heeft (Nationaal Groenfonds) en
maar een heel beperkt toetsingsinstrumentarium (NSW) en dat de veronderstelde effectiviteit van deze
instrumenten voor nieuwe landgoederen beperkt zijn. De rol van het Rijk en dan met name in relatie tot de
invloed van nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit is dan ook klein. Alleen indien een nieuw landgoed
een NSW-rangschikking heeft kan het Rijk er van verzekerd zijn dat het nieuwe landgoed duurzaam
instandgehouden wordt en een zekere mate van openstelling heeft. Daarom is dit onderzoek ook met name
gericht op de inhoud van het provinciaal beleid voor nieuwe landgoederen want die is, zo blijkt (zie paragraaf
4.4, p. 42-45), van grotere invloed op de omgevingskwaliteit. In hoofdstuk 4 wordt het provinciale beleid in de
drie onderzochte provincies nader bekeken. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens bekeken of het beleid van de
provincies substantieel afwijkt van het Rijk en zo ja, wat voor invloed dat op de omgevingskwaliteit heeft.
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Hoofdstuk 4 Provinciaal beleid
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat provincies de opdracht hebben om planologische medewerking te verlenen aan nieuwe
landgoederen. In dit hoofdstuk wordt het antwoord gegeven op deelvraag 2 namelijk wat is het provinciale
beleid voor nieuwe landgoederen, dus hoe hebben de provincies die planologische medewerking uitgewerkt.
Hierbij zal het niet alleen gaan om een feitelijke opsomming van beleid maar wordt er ook al met een schuin
oog gekeken naar deelvragen 3 en 4. De definitieve antwoorden op deelvraag 3 en 4 komen echter pas in
hoofdstuk 5. Gezien de tijd en middelen is het niet mogelijk gebleken om alle provincies te onderzoeken daarom
worden in dit hoofdstuk alleen de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel behandeld. Voor deze
provincies is gekozen gezien de verschillen in beleid in relatie tot de aantallen gerealiseerde landgoederen. Het
provinciale omgevingsbeleid wordt doormiddel van drie evaluatiecriteria geevalueerd namelijk: begrips- en
probleemdefinities, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten. De evaluatie vindt plaats met behulp van de
bijpassende evaluatie vragen zoals ze zijn geformuleerd in subparagraaf 2.3.2 (p. 19-21).
Paragraaf 4.1 behandeld een algemene inleiding in het provinciale beleid voor nieuwe landgoederen. Daarna
wordt in dezelfde paragraaf vervolgens de veranderingen in het provinciale omgevingsbeleid voor nieuwe
landgoederen per provincie behandeld. In paragraaf 4.2 (begrips- en probleemdefinities), paragraaf 4.3
(beleidsdoelen) en paragraaf 4.4 (beleidsinstrumenten) wordt een uitwerking gegeven per provincie van het
actuele omgevingsbeleid, gecombineerd met resultaten uit interviews met beleids ambtenaren.
Onderzoek naar alleen het actuele omgevingsbeleid (deskresearch) is niet voldoende omdat op deze manier
niet de achterliggende en eventueel verborgen veronderstellingen in het beleidskader naar voren komen.
Achterliggende veronderstellingen van het beleidskader zouden een belangrijke invloed kunnen spelen bij de
begeleiding en toetsing van initiatieven voor nieuwe landgoederen en mogen dan ook niet vergeten worden.
Uiteraard wordt in elke evaluatieparagraaf (4.2-4.4) een conclusie getrokken met betrekking tot de verschillen
tussen provincies onderling. In paragraaf 4.5 worden de feitelijke verschillen in het beleid tussen de drie
provincies uiteengezet in relatie tot de invloed op de omgevingskwaliteit.

4.1 Inleiding provinciaal beleid
Nadat het Rijk de provincies opdracht heeft gegeven medewerking te verlenen aan nieuwe landgoederen in het
SGRI zijn de provincies aan de slag gegaan met het ontwikkelen van provinciaal beleid voor nieuwe
landgoederen. Iedere provincie heeft dit op een andere manier aangepakt, door of een aparte provinciale nota
te schrijven of door nieuwe landgoederen te verwerken in het streekplan.
Met het verschijnen van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) hebben provincies te maken gekregen met een
verandering in beleid. Waar vroeger het streekplan het belangrijkste provinciale beleidsstuk was is dit nu de
provinciale verordening (harde bindende eisen aan ruimtelijk beleid) samen met de provinciale structuurvisie
(met een uitgebreide visie op het ruimtelijke beleid voor de komende jaren). Op het moment van schrijven is de
transformatie naar dit nieuwe provinciale beleid (conform Wro) nog niet voltooid en is er sprake interim beleid,
dan wel concept beleid. Daarom zal nu per provincie aangegeven worden op welke beleidsstukken de evaluatie
is gebaseerd.
Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft ingezet op een speciale provinciale nota genaamd: Rood voor groen, nieuwe
landgoederen in Brabant (provincie Noord-Brabant, 2004). Deze nota is een verdere uitwerking van het
streekplan (provincie Noord-Brabant, 2002) op het gebied van nieuwe landgoederen. Dit beleid is geevalueerd
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door de provincie Noord-Brabant (2008b) en afzonderlijk ook door het Brabants Landschap (2008). Deze
evaluatie notities alhoewel verouderd geven een goed beeld van de veronderstellingen van
beleidsmedewerkers en zullen daarom ook zijdelings langs het bestaande beleid worden gehouden.
Met de nieuwe Wro heeft de provincie een start gemaakt met nieuw beleid voor de ruimtelijke ordening. Op het
moment van schrijven is er sprake van interim structuurvisie beleid in de vorm van de Paraplu Nota Ruimtelijke
Ordening. De ruimtelijke verordening wordt in twee fases opgeleverd. De eerste fase is op 1 juni 2010 in
werking getreden. Fase 2 wordt eind juni 2010 ter visie gelegd en waarschijnlijk vastgesteld in december 2010.
Het beleid voor nieuwe landgoederen zal in fase twee van de Verordening Ruimte aan bod komen.
Op
basis
van
persoonlijke
communicatie
(I.Slippens,03-05-20
10) wordt in dit onderzoek er van uitgegaan dat de kwalitatieve en kwantitatieve eisen uit de nota „Rood voor
groen, nieuwe landgoederen in Brabant‟ (Provincie Noord-Brabant, 2004) gehandhaaft zullen blijven. Op twee
uitzonderingen na die in het interview met mevrouw Slippens (03-05-2010) naar voren zijn gekomen en als zeer
waarschijnlijke wijzigingen mogen worden aangemerkt. Ten eerste de minimum grootte van een nieuw
landgoed wordt verlaagd van 10 naar 5 ha. Ten tweede verdwijnt het onderscheid tussen eisen voor een nieuw
landgoed in het landelijk gebied vergeleken met een landgoed in het randstedelijke gebied. Samenvattend kan
dus gesteld worden dat dit onderzoek zich baseerd op de nota „rood voor groen, nieuwe landgoederen in
Brabant‟ maar met name twee belangrijke veranderingen wel mee zal nemen in de evaluatie van het beleid.
Gelderland
Ten tweede de provincie Gelderland. De provincie Gelderland heeft reeds in 1996 (in het streekplan) de
mogelijkheid geboden tot de aanleg van nieuwe landgoederen in het buitengebied. De resultaten van dit beleid
zijn vervolgens geëvalueerd wat leidde tot een bijstelling van het beleid (3 nieuwe toetsingscriteria) heeft geleid
(provincie Gelderland, 2001). Deze wijzigingen staan verwoord in het streekplan uit 2005. De ontwikkelingen
voor het provinciaal beleid met de nieuwe Wro heeft de provincie Gelderland procesmatig verwoord in de Wro
agenda 2008-2009 (Provincie Gelderland, 2008). Uit dit rapport blijkt dat het streekplan uit 2005 samen met
nieuwe wetgeving uit de Wro dienst zal doen als interim structuurvisie. Voor bepaalde onderdelen zoals
bijvoorbeeld bedrijventerreinen heeft de provincie besloten een specifieke structuurvisie te ontwikkelen. De
provinciale verordening is in ontwikkeling, deze ligt op dit moment van schrijven nog in de ontwerp status maar
zal waarschijnlijk in 2010 definitief worden.
Voor dit onderzoek zal het streekplan samen met de ontwerp- ruimtelijke verordening worden gebruikt.
Overijssel
Deze provincie heeft ervoor gekozen om het provinciale beleid voor nieuwe landgoederen vast te leggen door
een partiële herziening van het streekplan (Provincie Overijssel, 2005). Hieraan is een uitgebreid experiment
vooraf gegaan, dat startte in 1998. In dit experiment werd de ontwikkeling van een aantal nieuwe landgoederen
met private partijen aangegaan om te toetsen wat onder andere de maatschappelijke meerwaarde zou zijn. De
ervaringen hiervan werden verwerkt in het streekplan uit 2000 en de resultaten werden in 2001 geëvalueerd
door Loonstra (2002). Hieruit kwam naar voren dat de markt voor nieuwe landgoederen kleiner is dan verwacht
en dat het proces veel meer tijd kost dan in eerste instantie was voorzien.
Deze conclusies zijn vervolgens verwerkt in een partiële herziening van het streekplan die is vastgesteld in
2005 en vervolgens verder verduidelijkt door een provinciale nota met als titel: „ Aanvullende handreiking
nieuwe landgoederen‟(Provincie Overijssel, 2008). De onduidelijkheid rond het begrip huis van allure heeft de
provincie uit laten werken voor intern gebruik in het document: De allure van „nieuw rood‟ op bestaande
landgoederen en toekomstige buitengoederen in Overijssel (Het Oversicht, 2007) en later ook in een externe
gespreksagenda (Het Oversticht, 2010). Met de nieuwe Wro heeft de provincie Overijssel besloten tot een
herziening van het ruimtelijke ordening beleid. In deze provincie is er voor gekozen om de structuurvisie samen
met diverse andere plannen samen te vatten in één omgevingsvisie.
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Daarnaast is er sprake van een ruimtelijke verordening. Hierin worden echter geen bepalingen opgenomen voor
nieuwe landgoederen. Voor nieuwe landgoederen is het beleid op het moment van schrijven in Overijssel dus
nog niet helemaal uit ontwikkeld zo blijkt uit persoonlijke communicatie (M. Klompe, 15-12-2009). Uit de
omgevingsvisie blijkt dat nieuwe landgoederen via de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving gestimuleerd zullen
worden. In het kader van het actieprogramma Cultuur en Ruimte zal in de komende jaren een landgoedvisie
worden opgesteld (Provincie Overijssel, 2009, p.101-102). De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is nog niet
openbaar op het moment van schrijven.
In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de basistekst uit de partiele herziening van het streekplan
gecombineerd met de vooral kwalitatieve eisen uit de omgevingsvisie. Specifiek voor het begrip huis van allure
zal gekeken worden naar het de interne- en de externe gespreksagenda van de provincie Overijssel.

4.2 Begripsdefinities
In deze paragraaf worden de begrips/ en probleemdefinities behandeld. Zoals al eerder vermeld (zie
subparagraaf 2.3.2, p. 19-21) worden alleen de begrippen nieuw landgoed, omgevingskwaliteit en huis van
allure besproken. Hierbij gaat het niet alleen om de feitelijke definities die afgeleid worden uit het
omgevingsbeleid van de drie provincies maar ook om de achterliggende veronderstellingen in relatie tot de
omgevingskwaliteit.

4.2.1 Nieuw landgoed
In deze subparagraaf zal per provincie de definitie voor een nieuw landgoed behandeld worden.
Noord-brabant
De provincie Noord-Brabant hanteert de volgende definitie voor een nieuw landgoed:
“Een functionele eenheid, bestaande uit bos of natuur al dan niet met agrarische gronden met een
productiedoelstelling. Vormen van bos- en landbouw kunnen onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering. Het
geheel omvat minimaal tien hectaren grond en is overwegend openbaar toegankelijk. Op het landgoed staan
één of meer wooncomplexen met tuin van allure en uitstraling. Als ruimtelijk kenmerk geldt dat er een raamwerk
van wegen, waterlopen, lanen en singels is, waarbinnen de verschillende ruimtegebruikvormen zijn
gerangschikt. Het geheel is een ecologische, economische en esthetische eenheid waarvan de invulling is
geïnspireerd door het omringende landschap, de cultuurhistorie en de bodemgesteldheid.”(provincie NoordBrabant, 2004, p. 5)
Uit persoonlijke communicatie (I. Slippens, 03-05-2010) blijkt dat de provincie Noord-Brabant de definitie van
een nieuw landgoed naar verwachting zal verruimen in de provinciale verordening (fase 2). De eis van minimaal
10 hectare wordt teruggeschroeft naar 5 hectaren en ook het onderscheid tussen landelijk en stedelijke regio´s
dat in 2008 werd gelanceerd wordt weer losgelaten.
Gelderland
De provincie Gelderland hanteerd in het streekplan uit 2005 en de ontwerp verordening de definitie: “een
openbaar toegankelijk bos- en/of natuurcomplex (al dan niet met overige gronden) met daarin een woongebouw
van allure met in beginsel maximaal drie wooneenheden en een minimale omvang van het nieuwe bos of
natuurgebied van 5 ha”. (provincie Gelderland, 2010, p.7)
Uit persoonlijke communicatie (H. Van Zandbrink, 19-01-2010) blijkt echter dat de definitie in de ruimtelijke
verordening niet overeenkomt met de achterliggende veronderstellingen van het ambtelijk apparaat. Van
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Zandbrink stelt dat bij het ontwerpen van het streekplan in 2005 door het ambtelijk apparaat is voorgedragen
om een minimale grootte van 8-10 hectaren te hanteren. De reden hiervoor was om zogenaamde postzegel
natuur te voorkomen. Provinciale staten besloot echter anders om aanvragers van nieuwe landgoederen wat
meer ruimte te geven door in de definitie een minimale eis van 5 ha. te stellen. De belangrijkste oorzaak
hiervoor ligt volgens Van Zandbrink bij een uitgebreide en doeltreffende lobby van de land- en tuinbouw
organisatie (LTO). Zoals in paragraaf 6.2 (p. 56-60) verder toegelicht zal worden betreft een groot deel van de
initiatiefnemers van een nieuw landgoed voormalige agrariërs. Voor een stoppende agrariër die wil blijven
wonen in het landelijk gebied is het financieel interessanter om een klein deel (5 ha.) van zijn agrarische
gronden om te zetten in een nieuw landgoed dan een groter deel (10 ha.).
Overijssel
De provincie Overijssel hanteerd in partiële herziening streekplan 2000+ (Provincie Overijssel, 2005, p. 19) de
definitie:
“Een nieuw landgoed is minimaal 10 ha groot en bevat een landhuis van allure met een woonbestemming en
een inhoud van minimaal 1000 m3. Een landgoed kan bestaan uit meerdere woningen, mits de woningen een
onderlinge samenhang hebben die de allure van het landgoed versterkt en per woning 5 ha extra groen wordt
gerealiseerd (1 woning bij 10 ha, 2 woningen bij 15 ha, 3 bij 20 ha enz.). De hoofdfunctie van de nieuwe
landhuizen is wonen, eventueel gekoppeld aan werken aan huis. Tenminste 30% van het nieuwe landgoed
bestaat uit nieuw bos of ander natuurdoeltype conform de Natuurschoonwet en 90 % van het terrein is
openbaar toegankelijk”.
Deze definitie is behoorlijk uitgebreid vergeleken met de andere provincies. De voornaamste oorzaak hiervoor
is dat het een herziene definitie is van de definitie uit het eerdere streekplan. Het voorontwerp van de partiele
herziening is namelijk toegezonden aan belangrijke partners in het beleid voor nieuwe landgoederen, zoals
gemeenten. Naar aanleiding hiervan hebben diverse partijen opmerkingen gemaakt over de door de provincie
gehanteerde definitie. Veel van deze opmerkingen heeft de provincie vervolgens verwerkt in de hier
voorgaande definitie en verduidelijkt in de aanvullende handreiking.

4.2.2 Omgevingskwaliteit
In deze subparagraaf zal per provincie de definitie van omgevingskwaliteit in relatie tot nieuwe landgoederen
behandeld worden.
Noord-brabant
In de beleidsstukken met betrekking tot nieuwe landgoederen wordt het begrip omgevingskwaliteit niet expliciet
gedefinieerd. Volgens de notitie rood voor groen, nieuwe landgoederen in Brabant (provincie Noord-Brabant,
2004) staat centraal in het beleid voor nieuwe landgoederen het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit. Nieuwe
landgoederen zouden een meerwaarde moeten zijn op het gebied van natuur/ecologie, recreatie, cultuurhistorie
en landschap, beeldkwaliteit en rood. Uit persoonlijke communicatie (I. Slippens, 03-05-2010) blijkt dat zij onder
ruimtelijke kwaliteit de mate waarin sprake is van gebruikswaarde, omgevingswaarde en toekomstwaarde
verstaat. Het is opvallend om te constateren dat de provincie Noord-Brabant (2008b) in de evaluatie van het
nieuwe landgoederen beleid er voor kiest om groen licht te geven voor planinitiatieven die een hoge
landschapsarchitetonische kwaliteit hebben maar slechts een geringe ecologische kwaliteit en bovendien
gelegen zijn in open gebied. De omgevingskwaliteit wordt in deze situatie in theorie benadeeld worden. Doordat
te veel de focus wordt gelegd op één onderdeel (landschap) terwijl alle onderdelen in balans zouden moeten
zijn.
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Gelderland
De provincie Gelderland past in de partiële herziening van het streekplan 2000+ (provincie Gelderland, 2005)
veelvuldig het woord omgevingskwaliteit toe. Een precieze definiëring ontbreekt echter. Wel volgt een
conceptualisering in de trand van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en milieubasiskwaliteit. Vervolgens
benoemt men specifieke kwaliteiten die op regionale schaal spelen zoals cultuurhistorische patronen,
toegankelijke groene omgeving, landschappelijke en natuurlijke diversiteit en ontspannings-en recreatieve
mogelijkheden (Provincie Gelderland, 2005). Deze kwaliteiten komen zeer overeen met de operationalisering
van het begrip omgevingskwaliteit in dit onderzoek. Specifiek voor nieuwe landgoederen blijkt uit de tekst van
de ontwerp- ruimtelijke verordening het volgende: “artikel 2.4.b: voor zover het de oprichting van nieuwe
landgoederen betreft, gekoppeld te zijn aan een substantiële verbetering van in de directe omgeving daarvan
aanwezige kwaliteiten van natuur, water of landschap of de recreatieve mogelijkheden van die omgeving”
(provincie Gelderland, 2010, p. 10).
Overijssel
De provincie Overijssel (2009) besteed in de omgevingsvisie en het uitvoeringsprogramma een paragraaf aan
de manier waarop zij om wil gaan met duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de provincie. In deze paragraaf
geven ze aan dat ze ruimtelijke kwaliteit definiëren als: “datgene wat ruimte geschikt maakt en houdt voor wat
voor mensen belangrijk is” (provincie Overijssel, 2009, p. 23). Deze brede definitie wordt verder uitgewerkt door
aan te geven dat ruimtelijke kwaliteit verschillende gebieden en met verschillende kenmerken gedefinieerd kan
worden. Om dit zichtbaar te maken spreekt men in de omgevingsvisie over vier lagen: de natuurlijke laag, de
laag van het agrarisch cultuurlandschap, een stedelijke laag en een „lust- en leisure‟ laag.
De provincie Overijssel verduidelijkt deze vier lagen door een onderscheid te maken in de volgende drie
waarden van een gebied die samen moeten staan voor ruimtelijke kwaliteit (provincie Overijssel, 2009, p. 24):
1. toekomstwaarden (die de kwaliteit in de natuurlijke laag uitmaken);
2. gebruikswaarden (die de motor zijn achter de laag van het agrarisch cultuurlandschap en de stedelijke
laag);
3. belevingswaarden (die worden gevormd door de lust- en leisurelaag).
Het is opmerkelijk om te zien dat de ooit door Dauvellier ontwikkelde theorie rond ruimtelijke kwaliteit die verder
uitgewerkt is in het rapport „Kwaliteit in Meervoud‟ (Hooimeier, Kroon en Luttink, 2001) nu breed gedragen wordt
op het provinciale beleidsniveau. In dit onderzoek gaat het echter om de omgevingskwaliteit en de mate waarin
die beïnvloed wordt door een nieuw landgoed. Hiervoor is de volgende definitie van de inhoud van een nieuw
landgoed toepasselijker: “in landgoederen komen uiteenlopende functies en kwaliteiten samen: landbouw,
natuurbeheer, landschappelijke elementen, bewoning, recreatie en cultuurhistorie. Veel landgoederen zijn
geheel of gedeeltelijk opengesteld (recreatief medegebruik) waardoor ze ook maatschappelijk waardevol zijn”
(provincie Overijssel, 2009, p. 101).
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4.2.3 Huis van allure
Naar aanleiding van het bestuderen van het omgevingsbeleid en diverse interviews met provinciale
beleidsambtenaars is geconstateerd dat het meest problematische begrip in de discussie rond nieuwe
landgoederen het begrip huis van allure is. De problemen rond dit begrip
worden eerst in het algemeen behandeld en vervolgens per provincie.
Er is geen concensus in de wetenschappelijke literatuur of beleidsstukken
over wat een huis van allure moet zijn. Er is onlangs wel een boek
verschenen dat hier zijdelings op in gaat. In het boek
Nieuwe landgoederen, state of the art (Derckx, et al., 2010) wordt een
overzicht gegeven van de gerealiseerde nieuwe landgoederen in
Nederland. In dit boek wordt ook een kort overzicht gegeven van wat voor
typen woonhuizen bij nieuwe landgoederen zijn gerealiseerd. In dit boek
worden diverse vormen van een landhuis van allure onderscheiden, zie
figuur 3. Over het algemeen onderscheidt Derckx et al. vier hoofdstijlen
op basis van de vorm van bouwmassa en detaillering (kleur- en
materiaalgebruik, gevelindeling). De meerderheid van de gerealiseerd
nieuwe landgoederen valt onder de hoofdstijl „herenhuis formeel‟. Dit
betekend een duidelijke monumentale hoofdvorm en een verticale en
symetrische architectuur. Naast deze hoofdstijl worden ook de informele
herenhuizen, agrarisch landhuis en de landhuisvilla onderscheiden. De
provincies worstelen nog steeds met de definiëring van een huis van
allure blijkt uit de diverse interviews. Dit blijkt ook uit het feit dat
dehiervoor aangehaalde publicatie mede mogelijk is gemaakt door vier
provincies waaronder de provincie Noord-Brabant en Overijssel.
Formeel gezien ligt de verantwoordelijkheid voor het toetsen van een
landhuis van allure van een nieuw landgoed bij de lokale
welstandscommissie. Deze welstandscommissies baseren hun keuze op
de lokale welstandsnota. Deze nota‟s hebben echter bepaalde
beperkende uitgangspunten. Namelijk dat ze zich richten op lichte
verschuivingen in bestaande situaties en dat ze de bestaande omgeving
als uitgangspunt nemen. Nieuwe landgoederen zijn eigenlijk een instrument waarin welstandsnota‟s niet
voorzien, zo geconcludeerd Het Oversticht (2010).
Fguur 3 architectonische
ontwerpen, woonhuizen
nieuwe landgoederen (Derckx
et al., 2010)

Noord-brabant
De provincie Noord-Brabant (2004) heeft het over één of meer wooncomplexen met tuin van allure en uitstraling.
Wat verstaan moet worden onder een huis en tuin van allure blijft onbekend. In tegenstelling tot andere
provincies wordt ook de eis gesteld dat het moet gaan om een landgoed met uitstraling. Wat die uitstraling moet
zijn blijft echter onbenoemd. Uit persoonlijke communicatie (I. Slippens, 03-05-2010) wordt duidelijk dat zij
onder een huis van allure vooral verstaat dat het moet gaan om een statig en groot gebouw moet gaan. Het
landhuis moet opvallen en liefst contrasteren met het landschap.
Gelderland
In het streekplan van de provincie Gelderland wordt in de definiëring omtrent een nieuw landgoed de eis gesteld
dat er sprake moet zijn van een woongebouw van allure (provincie Gelderland, 2005). Een verdere definiëring
van het begrip is niet in de beleidstekst te achterhalen. Formeel gezien laat de provincie het over aan een
gemeente (welstandscommissie) om te beoordelen of een aanvraag voldoet aan de eis van allure. De
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welstandscommissie hoort een aanvraag te toetsen aan een welstandsnota. Echter deze ontbreken vaak voor
het buitengebied zo wordt geconstateerd (H. Van Zandbrink, persoonlijke communicatie, 19-01-2010).
Van Zandbrink vindt dat er ruimte moet zijn voor vernieuwende architectuur, waarbij het uitgangspunt moet zijn
dat het goed in het landschap moet passen. Traditionele landhuizen zijn dus niet altijd de gewenste
architectuurvorm, hoewel wel het meest gerealiseerd (Derckx, et al., 2010). Een van de meer kwantitatieve
eisen van een huis van allure volgens de provincie Gelderland is de grootte. Bij een huis van allure moet
volgens Van Zandbrink al snel gedacht worden aan een inhoud van tussen de 1000-1500 m³ wil het de
„uitstraling‟ van een landhuis hebben.
Overijssel
Het begrip huis van allure wordt gezien als een groot twist punt, vandaar onder andere de Aanvullende
handreiking (Provincie Overijssel, 2008) op het nieuwe landgoederen beleid uit het streekplan. De provincie
Overijssel heeft een interne (Het Oversticht, 2007) en later ook externe gespreksagenda (Het Oversticht, 2010)
laten opstellen die gehanteerd kan worden door gemeenten tijdens gesprekken met de ontwikkelaar van een
nieuw landgoed. De conclusie uit de gespreksagenda is dat er geen algemene definitie valt te geven voor het
begrip huis met allure. Wel komt Het Oversticht in de gespreksagenda‟s tot de conclusie dat architecten zich
minimaal moeten basseren op de locatie, tijd, functie en opdrachtgever. Het volgende citaat uit de
gespreksagenda van de provincie Overijssel ligt dit verder toe (Het Oversticht, 2007, p. 14):
Aspecten van architectonische expressie
De locatie in ruimeren en stricte zin: de provincie Overijssel en de specifieke plek op het bestaande
landgoed of het nieuwe landgoed waar de nieuwbouw gerealiseerd zal worden
Aandachtspunten: HOOFDVORM – MATERIALEN – KLEUREN – DETAILS – CONTEXT
De tijd: het begin van de 21ste eeuw
Aandachtspunten: BOUWSTIJL – TRENDS
De functie: woonhuis of eventuele andere functie
Aandachtspunten: TYPOLOGIE – UITSRALING – PRIJSKLASSE
De opdrachtgever:
Aandachtspunten: TRADITIE LANDGOED
In het interview met Klompe (persoonlijke communicatie, 15-12-2009) wordt aangegeven dat de provincie
Overijssel geen expliciete replica‟s van bestaande landhuizen wil. Maar juist ruimte wil bieden voor
hedendaagse architectuur. Om dit te stimuleren en ondersteunen is de externe gespreksagenda opgesteld.

4.2.4 Conclusie begripsdefinities provincies
In de voorgaande subparafen is uiteengezet wat de provincies verstaan onder de begrippen nieuw landgoed,
omgevingskwaliteit en huis van allure. Het is belangrijk om deze verschillen op een rij te zetten omdat het
vergelijken van de definities een belangrijk uitgangspunt is bij het vergelijken van het beleid van de drie
provincies (zie subparagraaf 2.3.2, p. 19-21). Hierbij gaat het in de evaluatie met name om duidelijke verschillen
in definiëring te kunnen onderscheiden en het benoemen van problematische begrippen.
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Nieuwe landgoederen
Uit de definities die de verschillende provincies hanteren kunnen enkele belangrijke achterliggende
veronderstellingen worden afgeleid. De letterlijke verschillen in definiëring van het begrip nieuw landgoed zijn in
figuur 4 uiteengezet en dienen als leidraad om de achterliggende veronderstellingen te onderscheiden.
Grootte
Indeling landgoed

Rood
Extra rood?

functiemogelijkheden
Openstelling
Minimale hectaren nieuwe
natuur
Aanvullende eisen

Noord-Brabant
Minimaal 10 hectare
(wordt minimaal 5 hectare)
Bos of natuur evt. met
agrarische
gronden
en
Raamwerk van wegen,
waterlopen, lanen en singels
om ruimtegebruikvormen te
rangschikken.
Één of meer wooncomplexen
met tuin van allure en
uitstraling
Ja:
één
of
meer
wooncomplexen
(volgens
rood voor groen) op basis
van verordening: ja, mits 2,5
ha. Nieuwe natuur per
wooneenheid.
Wooncomplexen

Gelderland
Mininum van 5 hectare nieuw
bos of natuur
Bos of natuur evt. met
agrarische gronden

Overijssel
Minimaal 10 hectare

Een woongebouw van allure

Landhuis van allure van een
inhoud van minimaal 1000
m3
Ja mits 5 ha. Nieuwe natuur
per woning en ze onderlinge
samenhang hebben die de
allure versterkt.

Overwegend
toegankelijk
-

Openbaar toegankelijk bosen/of natuurcomplex
Minimaal 5 ha. Nieuw bos of
natuurgebied

openbaar

Het geheel moet een
ecologische, economisch en
esthetische eenheid waarvan
de invulling is geinspireerd op
het omringende landschap,
de cultuurhistorie en de
bodemgesteldheid.

In beginsel maximaal drie
wooneenheden

Woongebouw

-

30% nieuw bosnatuurcomplex

en/of

Hoofdfunctie wonen evt.
samen met werken aan huis.
90% van het terrein is
openbaar toegankelijk
Tenminste 30% nieuw bos of
ander
natuurdoeltype
conform de natuurschoonwet
-

Figuur 4 verschillen tussen definitie nieuw landgoed bij de drie provincies.
Uit figuur 4 blijkt dat er een aantal structurele verschillen zitten tussen wat de provincies verstaan onder een
nieuw landgoed.
1. De minimale grootte van een landgoed verschilt per provincie.
De provincies hebben een verschillende mening over hoe groot een nieuw landgoed minimaal moet zijn.
Provincie Gelderland kiest voor een minimale opervlakte van 5 ha in de huidige beleidsstukken. Het ziet
er echter naar uit dat ook de provincie Noord-Brabant dit voorbeeld gaat volgen (I. Slippens,
persoonlijke communicatie, 03-05-2010). Mevrouw Klompe van de provincie Overijssel (persoonlijke
communicatie, 15-12-2009) geeft aan juist specifiek voor een minimum van 10 ha. omdat dit
overwegend een landelijke provincie is. Deze afweging lijkt gerechtvaardigd in dit geval. Juist de
grootte van een landgoed is een belangrijke voorwaarden voor de mate waarop een nieuw landgoed
een daadwerkelijk positieve invloed kan hebben op de omgevingskwaliteit en dan met name de natuur.
In het interview met Van Zandbrink (persoonlijke communicatie, 19-01-2010) wordt gesteld dat bij het
ontwikkelen van een nieuw landgoed van slechts 5 ha er aan zogenaamde „postezel natuur‟ wordt
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gedaan. Hiermee wordt bedoeld dat het realiseren van te kleine oppervlakten natuur op ecologisch
gebied weinig meerwaarde lijkt te bieden. Het Brabants Landschap (2008) lijkt deze zorg te delen door
in de beleidsevaluatie van het beleid van de provincie Noord-Brabant te stellen dat de huidige
oppervlakte eis van 10 ha. gehandhaafd moet blijven. Met uitzondering van projecten die in de
kernrandzone van het stedelijk gebied gelegen zijn. Het is opmerkelijk om te zien dat de provincie
Noord-Brabant vervolgens in de provinciale verordening van 2010 juist dat onderscheid tussen eisen
voor een nieuw landgoed in landelijk- en (rand)stedelijk gebied (gelanceerd in 2008) weer los laat. Het
doel hiervan lijkt het proces te verkorten en naar meer maatwerk te streven, de vraag is of de
omgevingskwaliteit hierdoor nog voldoende gewaarborgd wordt.
2. Aantal woningen en eisen daarvoor op een nieuw landgoed verschillen per provincie.
Vooral de provincie Noord-Brabant is afwijkend in de definiëring door geen strikt maximum te stellen
aan een hoeveelheid wooneenheden/gebouwen in de definitie. Over het algemeen is extra bebouwing
mogelijk wanneer dit gecompenceerd wordt met extra natuur (Provincie Noord-Brabant, 2004). Hierin is
Overijssel een stuk strenger met de eis van 5 ha. nieuwe natuur per nieuwe wooneenheid tegenover
Noord-Brabant die in de provinciale verordening slechts 2,5 ha. nieuwe natuur eist per wooneenheid.
De eisen met betrekking tot het gebouw hangen samen met de onduidelijkheid rond het begrip huis van
allure, op pagina 39-40 zal verder ingegaan worden op de conclusies met betrekking tot dit begrip in
het provinciale beleid van nieuwe landgoederen.
De invloed van het gebouw op de omgevingskwaliteit zou wel eens van grote invloed kunnen zijn als
het niet in evenwicht is met het groen. Het gaat hierbij niet om hoeveel gebouwen er ontwikkeld mogen
worden maar juist om de mate van samenhang met het groen. Dercks et al. (2010) ondersteund dit
door te stellen dat nieuwe landgoederen ten opzichte van traditionele landgoederen tekort schieten.
Met name op het gebied van samenhang tussen bebouwing en landschappelijke aanleg.
3. De eis tot openstelling is niet in alle provincies even hard.
De provincie Overijssel is de enige provincie die verplicht stelt dat een nieuw landgoed gerangschikt
moet worden onder de NSW. Hiermee hangt de eis samen dat er sprake moet zijn van 90%
openstelling van het landgoed. Noord-Brabant en Gelderland stellen de eis tot NSW rangschikking niet
en stellen dat een nieuw landgoed overwegend openbaar toegankelijk moet zijn. Uit het interview met
Slippens (persoonlijke communicatie, 03-05-2010) van de provincie Noord-Brabant blijkt dat het voor
beleidsmedewerkers in de praktijk erg moeilijk is om exact te bepalen wanneer er sprake is van 90%
openstelling. Door beleidsmedewerkers wordt vooral gekeken naar wat redelijk is en past in het
ontwerp. Het gaat er hierbij dan meer om dat paden en wegen redelijk verdeeld zijn over het landgoed
en wandelaars het hele jaar door hier gebruik van kunnen maken. Het is opvallend dat geen enkele
provincie eist dat er sprake moet zijn van actieve openstelling, bijvoorbeeld met een parkeerplaats voor
bezoekers en een duidelijke hoofdingang die daadwerkelijk uitnodigd om het nieuwe landgoed te
beleven.
4. Niet alle provincies stellen minimale (kwantitatieve) eisen aan natuur op een nieuw landgoed.
De provincie Noord-Brabant rept in de definitie van een nieuw landgoed niet over een bepaalde
minimale hoeveelheden natuur maar stelt dat het moet gaan om bos of natuur. Terwijl Gelderland 5 ha.
nieuwe natuur juist als belangrijke eis ziet voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed en niet zozeer
de totale grootte van het nieuwe landgoed. Overijssel stelt zich met minimaal 30% nieuwe natuur op
volgens de NSW. Het is opmerkelijk dat de provincie (Noord-Brabant) met de meest uitgebreide
definitie hierin geen eisen stelt met betrekking tot hectaren nieuwe natuur ten opzichte van het gebouw.
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5. De provincie Noord-Brabant stelt ten opzichte van de andere provincies opvallend veel aanvullende
eisen in de definitie.
De provincie Noord-Brabant stelt in de definitie van een nieuw landgoed dat: “het geheel moet een
ecologische, economisch en esthetische eenheid vormen waarvan de invulling is geïnspireerd op het
omringende landschap, de cultuurhistorie en de bodemgesteldheid” (Provincie Noord-Brabant, 2004, p.
5). Deze complexe eis wordt door de andere provincies niet genoemd. Vooral de invulling van het
nieuwe landgoed die geïnspireerd moet zijn op het omringende landschap, de cultuurhistorie en de
bodemgesteldheid wordt bij de andere provincies niet zo specifiek gesteld. Uit deze aanvullende eis
blijkt duidelijk de invloed die de Nota Belvedere (1999) heeft gehad op de beleidsvorming omtrent
nieuwe landgoederen. Het gevaar is echter dat er door deze eisen in de definiëring behoudender wordt
ontwikkeld dan dat de provincie Noord-Brabant misschien wil.
Omgevingskwaliteit
In subparagraaf 2.3.2 (p. 19-21) is het begrip omgevingskwaliteit in relatie met nieuwe landgoederen
geoperationaliseerd als in ieder geval bestaande uit de dimensies: natuur/ecologie, cultuurhistorie en landschap,
recreatieve waarden en beeldkwaliteit en rood. Per dimensie is vervolgens een onderscheid gemaakt tussen
kwantitatieve eisen en kwalitatieve eisen met betrekking de invloed van een nieuw landgoed op de dimensies.
Uit de inventarisatie naar de definiëring van het begrip omgevingskwaliteit in de beleidsteksten van de drie
provincies met betrekking tot nieuwe landgoederen blijkt dat het begrip niet of nauwelijks genoemd wordt. Over
het algemeen wordt er in de beleidsstukken gesproken over het toevoegen van/bijdragen aan ruimtelijke
kwaliteit. Met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit wordt over het algemeen vastgehouden aan de omschrijving
van Hooimeijer et al. (2001) in termen van toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde. Dit wordt
vervolgens uitgewerkt met betrekking tot nieuwe landgoederen in termen natuur, landschap, cultuurhistorie en
recreatie en rood. Wat een sterk positieve of juist negatieve invloed kan hebben op de omgevingskwaliteit wordt
niet duidelijk, de samenhang tussen de diverse onderdelen lijkt het belangrijkst te zijn. De provincies zetten dan
ook met name in op een samenhangende ruimtelijke kwaliteit van de afzonderlijke dimensies (natuur/ecologie,
cultuurhistorie en landschap, recreatieve waarden en beeldkwaliteit en rood) waarbij in de achterliggende
veronderstellingen natuur en rood de belangrijkste lijken te zijn waar de beleidsmedewerkers van de provincies
zich op concentreren.
Huis van allure
Het begrip huis van allure blijkt het meest problematisch te zijn in het beleid voor nieuwe landgoederen. Het Rijk
heeft hier geen verdere invulling gegeven. De provincies Gelderland en Overijssel geven in persoonlijke
communicatie aan nog steeds bij elke aanvraag te worstelen met het begrip. De enige daadwerkelijke
kwantitatieve eis die provincies stellen is een minimale grootte van het woongebouw, vaak minimaal 1000 of
1500 m³. De kwalitatieve beoordeling van de bouwaanvraag wordt nagelaten aan welstandscommissies, die
hier echter niet voor bedoeld zijn zo concludeert Het Oversticht (2010). Dit komt doordat gemeenten het beleid
voor initiatieven hebben vastgelegd in welstandsbeleid en vertaald naar welstandsnota‟s. Deze nota‟s hebben
echter twee nadelen voor nieuwe landgoederen. De welstandsnota‟s zijn ten eerste gericht op lichte
verschuivingen (het is een beheersinstrument en geen ontwikkelinstrument). Ten tweede nemen
welstandsnota‟s de bestaande omgeving als uitgangspunt. Een nieuw landgoed van 10 ha. leidt hierdoor direct
tot problemen omdat het een ontwikkeling is waar een welstandsnota niet in voorziet. Aangezien het vaak om
incidentele gevallen gaat ligt het voor de hand dat juist een regionaal ograan zoals de provincie hier een
instrument voor ontwikkeld.
Provincie Overijssel lijkt de onduidelijkheid rond het begrip daadwerkelijk aangepakt te hebben door het
opstellen van een interne (Het Oversticht, 2007) en later ook externe gespreksagenda (Het Oversticht, 2010)
over ruimtelijke kwaliteit van nieuwe landgoederen. Hierin worden voorstellen gedaan voor de borging van de
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ruimtelijke kwaIiteit en duurzaamheid in het creatieve ontwerpproces van de rode component op nieuwe
landgoederen. Deze externe gespreksagenda moet door voorbeelden aan te reiken inspiratie bieden voor
gemeenten, adviseurs en initiatiefnemers met als doel een algehele kwaliteitsontwikkeling in gang te zetten.
Het Oversticht (2010) komt tot de conclusie dat architecten van het gebouw én het groen zich moeten basseren
op de locatie, tijd, functie en opdrachtgever. Hierbij worden diverse aandachtspunten op met name kwalitatief
gebied genoemd zoals bouwstijl, trends, uitstraling enz. Maar ook kwantitatieve eisen zoals prijsklasse,
materialen, kleuren enz. In het interview met Klompe (persoonlijke communicatie, 15-12-2009) geeft ze duidelijk
aan dat de provincie Overijssel geen expliciete replica‟s van bestaande landhuizen wil. Maar juist ruimte wil
bieden voor hedendaagse architectuur. Dit is een lovenswaardig streven zeker gezien de positieve invloed die
het zou kunnen hebben op de omgevingskwaliteit.

4.3 Beleidsdoelen provincies
In deze paragraaf zullen de beleidsdoelen van de afzonderlijke provincies behandeld worden en onderling
vergeleken. Hierbij gaat het alleen om beleidsdoelen voor nieuwe landgoederen in relatie met de
omgevingskwaliteit. Het is van belang om de beleidsdoelen van de provincies met elkaar te vergelijken om het
beleid te kunnen evalueren, hierbij gaat het niet alleen om de feitelijke beleidsdoelen maar juist ook om de
verborgen veronderstellingen daarachter.

4.3.1 Beleidsdoelen Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant (2004) stelt het volgende doel voor nieuwe landgoederen beleid: “doel van het
beleid met betrekking tot nieuwe landgoederen is het stapsgewijs toevoegen van nieuw bos/natuur met een
maatschappelijke meerwaarde op de juiste plaats” (provincie Noord-Brabant, 2004, p.7). Dit doel wordt
bevestigd in het interview met Slippens (persoonlijke communicatie, 03-05-2010) waarin aangegeven wordt dat
het realiseren van nieuwe natuur op de eerste plaatst staat. Waarbij indien mogelijk cultuurhistorische waarden
versterkt dienen te worden en er sprake moet zijn van een recreatieve meerwaarde voor de omgeving. Het is
vervolgens opmerkelijk om te zien dat de provincie Noord-Brabant als enige onderzochte provincie expliciet
stelt dat een nieuw landgoed niet in de EHS en ook niet in de provinciale EHS (groenblauwe mantel) mag zijn
gelegen (Provincie Noord-Brabant, 2004).
Naast natuur wordt in de nota Rood voor Groen, Nieuwe landgoederen in Brabant (provincie Noord-Brabant,
2004) aangegeven dat een nieuw landgoed een meerwaarde moet zijn voor recreatie, cultuurhistorie en
landschap, beeldkwaliteit en rood. Het is niet raar om te zien dat in de provinciale verordening het doel ruimer
wordt gesteld dan de achterliggende veronderstelling van mevrouw Slippens namelijk: “Kwaliteitsverbetering
van het buitengebied is het primaire doel en niet een afgeleide van de aantasting van het buitengebied door
stedelijk ruimtebeslag” (provincie Noord-Brabant, 2010, p. 11). Waar het in de beleidstekst gaat om een totale
kwaliteitsverbetering van het buitengebied ligt in de achterliggende veronderstellingen toch met name de focus
op natuur zo blijkt uit het interview met Slippens. Dit is te verklaren gezien het feit dat nieuwe landgoederen
feitelijk als instrument in het leven zijn geroepen door het ministerie van LNV (1993) om nieuwe natuur via de
private weg te realiseren. Hierbij wordt nieuwe bebouwing in het landelijk gebied als een noodzakelijk kwaad
gezien. Deze achterliggende veronderstelling is nog sterk aanwezig bij de provincie Noord-Brabant.

4.3.2 Beleidsdoelen Gelderland
Uit het streekplan van de provincie Gelderland (huidige interim structuurvisie) blijkt dat voor nieuwe
landgoederen het volgende beleidsdoel is geformuleerd: “Ter bevordering van de landschappelijke en
ecologische kwaliteit, de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid voor recreanten met name wandelaars, wordt
in Gelderland de mogelijkheid geboden om nieuwe landgoederen aan te leggen” (Provincie Gelderland, 2005, p.

40

56). Nieuwe landgoederen kunnen ook bijdragen aan de realisatie van de EHS in Gelderland zo stelt Van
Zandbrink (persoonlijke communicatie, 19-01-2010). Dit blijkt ook uit de streekplantekst: “nieuwe landgoederen
kunnen gesticht worden in delen van het groenblauwe raamwerk (EHS-verweving, EHS verbindingszones) en in
het multifunctioneel gebied, niet in EHS-natuur, waardevol open gebied, in weidevogelen ganzengebieden van
provinciaal belang” (Provincie Gelderland, 2005, p. 57). De provincie Gelderland kiest er dus voor om nieuwe
landgoederen wel toe te staan in de randzones en verbindende elementen van de EHS en niet in de gebieden
die zij streng wil beschermen zoals de EHS natuur.

4.3.3 Beleidsdoelen Overijssel
In het streekplan van Overijssel staat het volgende beleidsdoel voor nieuwe landgoederen centraal:
“Doorslaggevend is de positieve bijdrage die het landgoed levert aan de ruimtelijke kwaliteit c.q. de realisering
van de natuur- en landschapsdoelstellingen. Daarbij moet maatschappelijke meerwaarde en particulier voordeel
met elkaar in evenwicht zijn” (Provincie Overijssel, 2005, p.19 ). In dit beleidsdoel wordt gesteld dat nieuwe
landgoederen een positieve bijdrage moeten leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van een gebied. Opvallend is
het vervolg van de doelstelling waarin deze ruimtelijke kwaliteit wordt omschreven als het realiseren van natuuren landschapsdoelstellingen.
In de omgevingsvisie van de provincie Overijssel wordt dit echter anders verwoord: “Nieuwe landgoederen
kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren en versterken van andere opgaven, zoals stadsrandzones,
landschapsstructuren, Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS), behoud cultureel erfgoed en recreatief
medegebruik” (Provincie Overijssel, 2009, p. 101-102). In de aanvullende handreiking op het streekplan
(Provincie Overijssel, 2008) wordt duidelijk dat de provincie Overijssel geworsteld heeft met nieuwe
landgoederen die in de PEHS gesitueerd zijn. Want volgens de Nota Ruimte (2005) mag er in de EHS niet
worden gebouwd. Om dit probleem op te lossen stellen zij een aantal aanvullende eisen. Bijvoorbeeld door het
huis van allure wel buiten de PEHS toe te staan. Bovendien moeten alle gronden die binnen de PEHS
gesitueerd zijn worden ingericht en beheerd volgens de natuurdoelstellingen uit het natuurgebiedsplan. Ook als
dit meer dan 30% van de oppervlakte van een nieuw landgoed is.

4.3.4 Conclusie beleidsdoelen provincies
De provinciale beleidsdoelen voor nieuwe landgoederen zijn globaal gelijk. Over het algemeen wordt gestreefd
naar een algehele kwaliteitsverbetering van het landschap. Echter uit persoonlijke communciatie blijkt dat in de
achterliggende veronderstelling met name in Noord-Brabant en in Gelderland vooral de focus voorral ligt op
natuur. Om dit ook maatschappelijk te verantwoorden moet deze natuur ook iets toevoegen aan de recreatieve
en cultuurhistorische kwaliteit van een gebied. Deze doelen lijken niet op papier maar wel in de achterliggende
veronderstelling niet zo zwaar mee te tellen als natuur.
Het belangrijkste verschil in de beleidsdoelen tussen de provincies is dat waar de provincies Overijssel en
Gelderland nieuwe landgoederen als een middel zien om versneld bepaalde onderdelen van de (provinciale)
EHS te realiseren, de provincie Noord-Brabant hier juist niet voor kiest. De reden die hiervoor aangedragen
wordt is dat de EHS de hoogste planologische bescherming geniet waarin nieuwbouw niet is toegestaan (I.
Slippens, persoonlijke communicatie, 03-05-2010). De omgevingskwaliteit lijkt in dit vraagstuk voornamelijk
vanuit de groene kant beoordeeld te worden door de provincie Noord-Brabant, terwijl indien het gebouw buiten
de EHS gerealiseerd zou worden de ontwikkeling van dat gebouw geen bezwaar zou hoeven te zijn voor de
omgevingskwaliteit. Dit zou in ieder geval per locatie en dus per natuurdoeltype bekeken kunnen worden zo
stellen de andere provincies.
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4.4 Beleidinstrumenten provincies
Deze paragraaf zal ingaan op de beleidsinstrumenten die de provincies ter beschikking hebben. De provincie
heeft een viertal beleidsinstrumenten om hun beleidsdoelen te realiseren. De vier beleidsinstrumenten worden
nu op een rijtje gezet waarna per provincie de verschillen worden aangeduid. Het eerste instrument is de
invloed die de provincie kan uitoefenen op de inhoud van het bestemmingsplan van de gemeente (doormiddel
van een zienswijze). Ten tweede heeft is er de beleidsruimte om een toetsingskader op te tuigen waaraan
initiatieven van nieuwe landgoederen getoetst kunnen worden aan het provinciale beleid (ruimtelijke
verordening). Dit toetsingskader is erg belangrijk voor het waarborgen van de omgevingskwaliteit omdat de
meeste gemeenten (zie paragraaf 6.1, p. 55-56) nog geen gemeentelijke (toetsings)beleid voor nieuwe
landgoederen hebben. Ten derde lopen inrichtings en beheerssubsidies via de provincies. Hiervoor is het
Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) in het leven geroepen (de vroegere Provinciale
Subsidieregelening Natuur). Op de vierde plek hebben een aantal provincies diverse ambtenaren in de
provincie die actief zijn in het begeleiden van landelijke projecten zoals nieuwe landgoederen. Met name in het
toetsingsinstrument en in het gebruik maken van de provinciale ambtenaren in het gebied zitten verschillen die
in subparagraaf 4.4.1 tot 4.4.3 per provincie worden behandeld. In subparagraaf 4.4.4 worden vervolgens
conclusies getrokken over het gebruik van de beleidsinstrumenten voor nieuwe landgoederen in de provincies.

4.4.1 Beleidsinstrumenten Noord-Brabant
In de nota Rood voor groen, nieuwe landgoederen in Brabant van de provincie Noord-Brabant (2004) staat een
uitgebreid toetsingskader. De provincie vereist een uitgebreide beschrijving van het nieuwe landgoed
bestaande uit vijf onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

een beschrijving van de situering (gebiedsprofiel)
een inventarisatie van de aanwezige gebiedswaarden.
een inrichtingsschets en onderbouwing (projectprofiel)
een beeldkwaliteitplan:
een exploitatieopzet:

Na inlevering van deze vijf onderdelen zal de bepaald worden of het nieuwe landgoed realiseerbaar is. Dit
gebeurd aan de hand van vier toetsen:
A. locatietoets
C. beeldkwaliteittoets

B. inrichtingstoets
D. duurzaamheidstoets

Bij de locatietoets wordt bekeken of de ligging van het nieuw landgoed verantwoord is. Bij de inrichtingstoets
wordt vooral gekeken of voldaan wordt aan de kwantitatieve en kwalitatieve inrichtingseisen. Hierbij wordt ook
nog een onderscheid gemaakt tussen landgoederen groter en kleiner dan 15 hectaren (dit onderscheid zal
vervallen onder de nieuwe provinciale verordening van 1 juni 2010). De beeldkwaliteitstoets gaat met name
over de architectuur van het gebouw en het groen. In de duurzaamheidstoets wordt met name bekeken of het
nieuwe landgoed voldoende zekergesteld is voor de toekomst.
Onder de duurzaamheidstoets heeft de provincie diverse andere instrumenten samengevat zoals de eis tot een
privaatrechterlijke overeenkomst met kettingbeding1 tussen gemeente en ontwikkelaar. De eis tot vastlegging in
het bestemmingsplan van de transformatie van gronden met een agrarische bestemming naar
natuurbestemming. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om mee te dingen in provinciale subsidies. Het
1

Clausule in de private overeenkomst waarin staat dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren
van het onroerend goed (Bron: Watkostmijnhypotheek.nl, 2010)
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voornaamste instrument van de provincie om te toetsten of het gebouw op een nieuw landgoed een huis van
allure is, is de maximale inhoudsmaat van 1500 m³. Echter uit de beleidsevaluatie van de provincie NoordBrabant (2008b) blijkt dat deze richtlijn regelmatig overscheden wordt tot een maximum van 4500 m³.
In de evaluatie door de provincie Noord-Brabant (2008b) van het nieuwe landgoederen beleid blijkt dat met
name één instrument nog onvoldoende wordt gebruikt. Dit is het instrument van de persoonlijke begeleiding van
een initiator van een nieuw landgoed. De provincie Noord-Brabant wil dit in grotere mate oppakken door het
instellen van een kwaliteitsteam. Dit team dat bestaat uit deskundigen op diverse disciplines moet gedurende
het proces betrokken blijven bij de ontwikkeling om op deze manier de beleidsdoelen van de provincie beter
aan het voetlicht te laten komen en het proces te versnellen door tijdig bij te sturen.

4.4.2 Beleidsinstrumenten Gelderland
In het interview met Van Zandbrink (persoonlijke communicatie, 19-01-2010) wordt aangegeven dat de
provincie maar weinig instrumenten heeft om echt invloed uit te oefenen op nieuwe landgoederen. Formeel ligt
deze verantwoordelijkheid namelijk bij de gemeenten. Volgens Van Zandbrink wordt de provincie alleen in het
proces rond nieuwe landgoederen betrokken als er sprake is van provincale belangen. Bijvoorbeeld als het gaat
om de ontwikkeling van een nieuw landgoed in gebieden die de provincie van bovenregionaal belang acht.
De provincie Gelderland stelt in het streekplan (2005) de volgende eisen aan een nieuw landgoed: er moet
sprake te zijn van een totaalvisie. Deze totaalvisie moet onder andere te bestaan uit een:
1. Inrichtingsplan
2. Beeldkwaliteitsplan
3. Exploitatieopzet
Daarnaast wordt in het streekplan de eis gesteld tot een bestemmingsplanwijziging en bovendien een
privaatrechterlijke overeenkomst met kettingbeding tussen gemeenten en ontwikkelaar. Deze privaatrechterlijke
overeenkomst moet gaan over de inrichting en het beheer van het nieuwe landgoed. Bovendien moet deze
privaatrechterlijke overeenkomst bij het bestemmingsplan worden gevoegd. Naast deze toetsingsvoorwaarden
heeft de provincie Gelderland in het streekplan op plankaart 19 aangegeven waar bebouwing bij nieuwe
landgoederen wel en niet gewenst is, zie figuur 5.

Figuur 5 plankaart 19, bebouwing bij nieuwe landgoederen wel of niet toegestaan
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Deze plankaart in figuur 5 geeft de initiatiefnemer van een nieuw landgoed direcht een beeld of de ontwikkeling
van een landgoed kansrijk is in het gebied waarin zijn gronden gelegen zijn. Het laatste instrument is de
gebiedsontwikkelaar van de provincie. Van Zandbrink (persoonlijke communicatie, 19-01-2010) geeft aan dat
met name het instrument van de gebiedsontwikkelaar in de toekomst nadrukkelijker ingezet moet worden.
Indien de gebiedsmakelaar vanaf het begin van het proces betrokken kan blijven bij het project is dat de ideale
manier om het beleid van de provincie te behartigen aan de keukentafel.

4.4.3 Beleidsinstrumenten Overijssel
De provincie overijssel baseert de aanvragen voor een nieuw landgoed op de partiële herziening van het
streekplan (2005). Hierin staat dat bij de aanvraag van een nieuw landgoed de provincie verwacht dat deze
aanvraag bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

beeldkwaliteitplan
Bouwplan voor het woongebouw
Inrichtingsplan voor tuin en overig terrein
Document waarin de jurische vormgeving opgenomen is
Het nieuwe landgoed moet opgenomen worden onder de natuurschoonwet
Exploitatieopzet voor onderhoud en beheer van het landgoed

Nieuwe landgoederen mogen overal gerealiseerd worden behalve in weidevogelgebieden. Daarnaast mogen
nieuwe landgoederen ook in de EHS zijn gelegen als het gebouw maar buiten de EHS gerealiseerd wordt.
Opvallend is daarnaast dat de provincie expliciet stelt dat de rangschikking onder de natuurschoonwet verplicht
is terwijl andere provincies het afdoen met een privaatrechterlijke overeenkomst met kettingbeding. Voor de
toekomst zal er in Overijssel met betrekking tot de beleidsinstrumenten wel een verandering plaatsvinden zo
blijkt uit het interview met mevrouw Klompe (persoonlijke communicatie, 15-12-2009). In de nieuwe
omgevingsverordening en visie wordt met betrekking tot beleid voor nieuwe landgoederen nadrukkelijk de
omschakkeling gemaakt naar ontwikkelingsplanologie. Hierin wordt voor nieuwe landgoederen ingezet op
ontwikkelen met kwaliteit, meer verantwoordelijkheid voor gemeenten en meer maatwerk. Voor nieuwe
landgoederen, rood voor rood en nog een aantal onderwerpen die de provincie ziet als van provinciaal belang is
men bezig een nadere uitwerking van het provinicaal beleid te maken. Dit zal een document worden in de trand
van ontwikkelingsplanologie. Dus meer proces architectuur in plaats van toelatingsplanologie, het blijkt dat dit
namelijk niet zo goed gewerkt heeft zo stelt mevrouw Klompe.

4.4.4 Conclusie beleidsinstrumenten provincies
De drie provincies hebben over het algemeen dezelfde beleidsinstrumenten maar er zit een verschil in mate van
gebruik. Over het algemeen stelt elke provincie de eis dat het nieuwe landgoed in het bestemmingsplan van de
gemeente moet zijn opgenomen. Daarnaast stellen de provincies de eis dat het nieuwe landgoed voldoende
juridisch duurzaam is vastgelegd, bijvoorbeeld met een private overeenkomst met kettingbeding tussen
gemeenten en projectniveau (Noord-Brabant en Gelderland) of rangschikking onder de NSW. Daarnaast
toetsen alle drie de provincies op een aantal punten het plan voor een nieuw landgoed.
Bij het vergelijken van de toetsing door de drie provincies blijkt dat alle provincies een beeldkwaliteitsplan, een
exploitatieopzet en een inrichtingsplan (rood en groen) willen zien. De provincie Noord-Brabant stelt extra
voorwaarden, deze provincie eist ook een beschrijving van de situering en een inventarisatie van de aanwezige
gebiedswaarden. De provincie Overijssel heeft daarnaast nog de eis dat het nieuw landgoed gerangschikt wordt
onder de NSW en dat er een bouwplan moet worden toegevoegd van het huis van allure.
De provincie Gelderland lijkt het minst gebruik te maken van de beleidsruimte die ze heeft om plannen te
toetsen. Echter zij is wel de enige provincie die expliciet aangeeft dat ze gebeidsontwikkelaars van de provincie
ziet als de gedroomde procescoördinator. Indien de gebiedsmakelaar of groep ambtenaren vanaf het begin
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betrokken is in het proces kunnen de doelen van de provincie eenvoudiger en sneller gerealiseerd worden.
Daarnaast is Gelderland de enige provincie die ook op kaartmateriaal heeft aangegeven waar ze nieuwe
landgoederen wel en niet gewenst vindt. Dit maakt het voor een projectaanvrager duidelijk of een eventuele
aanvraag gezien de locatie van het onroerend goed kansrijk is.
Het blijft naar aanleiding van deze gegevens onduidelijk of de omgevingskwaliteit meer of minder is
gewaarborgd met een uitgebreid provinciaal instrumentarium zoals in de provincie Noord-Brabant. Al blijkt uit
het interview met Van Zandbrink (persoonlijke communicatie, 19-01-2010) van de provincie Gelderland dat
datgene wat er op dit moment aan nieuwe landgoederen gerealiseerd is in Gelderland niet altijd als even
succesvol wordt ervaren. Dit wordt ondersteundt door Derckx et al. (2010) die de gerealiseerde ruimtelijke
kwaliteit van nieuwe landgoederen (onder andere in Gelderland) niet als bijzonder groot typeert. Dit spreekt dus
voor een uitvoerig instrumentarium van de provincie om ongewenste invloeden op de omgevingskwaliteit te
voorkomen. Dit heeft echter als nadeel dat dit in de huidige vorm voor een erg lang proces zorgt. Dit blijkt met
name in de provincie Noord-Brabant waarin Muskens (2009) constateert dat het huidige beleid inefficient en
ineffectief is. Hiervoor moet een instrument worden gevonden dat voldoende zekerheid bied voor de
omgevingskwaliteit en tevens het proces verkort.

4.5 Conclusie provinciaal beleid en omgevingskwaliteit
Het provinciaal beleid voor nieuwe landgoederen in de drie onderzochte provincies is diffuus te noemen. Er
zitten belangrijke verschillen in de definiëring van de belangrijkste begrippen, kleine verschillen in beleidsdoelen
en een verschil in gebruik van het beschikbare beleidsinstrumentarium. Deze verschillen lijken echter wel
degelijk hun weerslag te hebben op de aantallen nieuwe landgoederen per provincie en de invloed van deze
nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit.
In de definiëring van het begrip nieuw landgoed gaat het met name om verschillen in de minimale oppervlakte
eis voor een nieuw landgoed en de eisen met betrekking tot de te bouwen wooneenheden op een nieuw
landgoed. Met betrekking tot het begrip omgevingskwaliteit lijken de verschillen tussen de provincies klein te
zijn. Er wordt over het algemeen gewerkt met de definiëring van Hooimeijer et al. (2001). De onderzochte
provincies hebben aangegeven dat het begrip huis van allure in meer of mindere mate problemen oplevert
gedurende het proces. Echter zo concludeert men, de provincie gaat hier formeel niet over want die rol ligt in
handen van Burgermeester en Wethouders (B&W). B&W wordt hierover geadviseert wordt door de
welstandscommissie. In de provincie Overijssel (Het Oversticht, 2010) wordt duidelijk gesignaleerd dat de
welstandscommissie hier eigenlijk niet voor bedoeld is. De provincie Overijssel lost dit probleem op door het
lanceren van eerst een interne en later externe gespreksagenda voor het rood op een nieuw landgoed. Indien
juist toegepast zou dit een instrument kunnen zijn voor de provincies om de invloed van het rood op de
omgevingskwaliteit de gewenste richting in te sturen. In dit geval dus niet gericht op traditionele landgoederen
maar met het oog op eigentijdse architectuur.
De beleidsdoelen per provincie zijn geformuleerd in termen van een algehele kwaliteitsverbetering van het
landschap. Uit de interviews met provinciale beleidsmedewerkers blijkt dat de achterliggende veronderstelling
achter dit beleidsdoel met name ligt op het realiseren van nieuwe natuur. De provincies Gelderland en
Overijssel stellen dat deze nieuwe natuur niet zomaar lukraak gerealiseerd moet worden maar op de juiste
plekken. Hiervoor achten zij onder andere delen van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en zeker de
provinciale toevoegingen daaraan (PEHS) geschikt. De provincies Gelderland en Overijssel stellen dat indien
het gebouw niet in de EHS wordt gerealiseerd het mogelijk moet zijn om een nieuw landgoed deels in (delen
van) de EHS te realiseren. De provincie Noord-Brabant kiest hier explicieit niet voor, en stelt dat nieuwe
landgoederen per definitie niet in de EHS gerealiseerd mogen worden en ook niet in de provinciale toevoeging
daarvan (groenblauwe gebieden).
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Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het Rijk de provincies de planologische ruimte geeft
om in de meer perifere onderdelen van de EHS nieuwe landgoederen mag gebruiken om met private middelen
nieuwe natuur te realiseren. Of het ecologisch ook gewenst is dat nieuwe landgoederen deel uitmaken van de
EHS moet nader onderzocht worden. Het bijvoorbaat uitsluiten van nieuwe landgoederen in de perifere
onderdelen van de EHS zoals de provincie Noord-Brabant heeft gedaan, is voorbarig en onnodig streng in
vergelijking met de andere provincies.
Met betrekking tot het beleidsinstrumentarium van de provincies kan geconcludeert worden dat de
duurzaamheid van een nieuw landgoed voldoende gewaarborgd lijkt te zijn door een bestemmingsplanwijziging
en een Natuurschoonwet-rangschikking of private overeenkomst met kettingbeding. Van de provinciale
beleidsruimte om projecten te toetsen aan de provinciale beleidsdoelen wordt door de provincie Noord-Brabant
het meest gebruikt gemaakt en door de provincie Gelderland het minst. Hierdoor is het ook niet verwonderlijk
dat het proces in Noord-Brabant heel lang duurt en er nog maar een paar nieuwe landgoederen gerealiseerd
zijn en in Gelderland in verhouding verreweg de meeste nieuwe landgoederen gerealiseerd zijn. Alhoewel dit
niet de enige redenen lijken te zijn speelt het beleidsinstrumentarium van de provincie hier waarschijnlijk wel
een belangrijke rol. Zo concludeert ook Muskens (2009) die het huidige beleid van de provincie Noord-Brabant
inefficient en ineffectief noemt. De provincies zijn hier echter in de beleidstransisitie wel mee bezig afgaande op
de grotere rol die men (provincie Noord-Brabant en Gelderland) bedacht heeft voor provinciale ambtenaren in
de proces begeleiding. Waar Gelderland er voor kiest om projecten vanaf het begin te begeleiden door een
gebiedsmakelaar lijkt ook de provincie Noord-Brabant dit voorbeeld in de toekomst te gaan volgen met een
zogenaamde kwaliteitscommissie met ambtenaren van meerdere disciplines (Provincie Noord-Brabant, 2008).
Doel is het proces verkorten zonder de omgevingskwaliteit uit het oog te verliezen.
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Hoofdstuk 5 Het nieuwe landgoederen beleid van Rijk en
provincies en de omgevingskwaliteit
Hoewel dit onderzoek zich niet richt op de doorwerking van het beleid voor nieuwe landgoederen kan niet
voorbijgegaan worden aan het feit dat er mogelijk verschillen zitten in de nadere uitwerking van het nieuwe
landgoederen beleid op provinciaal niveau. Het is van belang om deze verschillen aan te duiden om de
conclusies uit hoofdstuk 4 ten aanzien van de verschillen in de provinciale aanpak te kunnen vergelijken met
het Rijkskader. Hierbij is het met name van belang om te constateren of het Rijkskader in het priovinciale beleid
voldoende overeind blijft. In dit hoofdstuk zullen daarom deelvraag 3 en 4 beantwoord worden met behulp van
de antwoorden op deelvraag 1 en 2 uit de voorgaande hoofdstukken. Nu zal kort besproken worden hoe de
twee deelvragen beantwoord zijn en waar de antwoorden terug zijn te vinden in dit hoofdstuk.
Deelvraag 3 luidt: wat is het verschil tussen Rijksbeleid en provinciaal beleid en hoe kunnen die verschillen
verklaard worden. Zoals al eerder vermeld wordt het beleid voor nieuwe landgoederen alleen onderzocht op het
gebied van begrips- en probleemdefinities, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten. In de paragrafen 5.1, 5.2 en
5.3 worden de verschillen tussen het Rijksbeleid en het beleid in de provincies op volgorden van deze drie
gebieden op een rij gezet. De verschillen worden vervolgens nader verklaard in paragraaf 5.4.
Deelvraag 4 luidt: in hoeverre biedt, in het bijzonder de vertaalslag van het Rijksbeleid voor nieuwe
landgoederen naar provinciaal beleid garanties voor de omgevingskwaliteit in de provincies? Uit de paragrafen
5.1 tot 5.3 komt naar voren op welke manier de provincies afwijken van het Rijkskader zoals dat geschetst is als
antwoord op deelvraag 1 in hoofdstuk 1. In paragraaf 5.4 zal beoordeeld worden op basis van de afwijkingen
van de provincies of het kader van het Rijk voldoende garanties biedt voor de omgevingskwaliteit.

5.1 Verschillen begripsdefinities
In deze paragraaf worden de belangrijkste verschillen benoemd tussen het Rijk en de drie onderzochte
provincies met betrekking tot de begrippen nieuw landgoed, omgevingskwaliteit en huis van allure.
Nieuwe landgoederen
De planologisch bindende Rijksdefinitie is ter opfrissing de volgende (Ministerie van VROM, 2008, p. 2):
• bos of natuurcomplex van minimaal 5 hectare
• mogelijk vergezeld van andere gronden
• 90% is opengesteld voor publiek
• bouwwerk van allure met maximaal 3 wooneenheden
• architectonische eenheid van bebouwing en groen
Om de definitie van het Rijk te vergelijken met die van de provincies is de Rijksdefinitie geïntegreerd in figuur 4
uit subparagraaf 4.2.4 (p. 37) wat leidt tot figuur 6.
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Figuur 6 verschillen tussen definities nieuw landgoed provincies vergeleken met de Rijksdefinitie
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Zoals blijkt uit subparagraaf 4.2.4 (p. 36-40) zijn er een aantal verschillen tussen de definities van een nieuw
landgoed die gehanteerd worden door de drie provincies. De Rijksdefinitie heeft als kader gediend voor de
provincies om de planologische medewerking vorm te geven. Provincies zijn vrijgelaten in de definiëring van het
begrip nieuw landgoed en waren vrij om gezien de ruimtelijke verschillen tussen provincies andere eisen aan
een nieuw landgoed te stellen dan het Rijk. Uit het bestuderen van de provinciale definities in de drie
onderzochte provincies zijn een aantal afwijkingen van de Rijksdefinitie geconstateerd.
1. Provincies hebben de voorkeur voor een grotere afmeting van een nieuw landgoed.
In het geschetste kader van het Rijk is aangegeven dat een nieuw landgoed moet bestaan uit een bos of
natuurcomplex van minimaal 5 hectaren. Dit werd in eerste instantie door alle provincies als te klein beschouwd,
met als reden dat op deze manier alleen postzegel natuur wordt gerealiseerd die ecologisch niet interessant is
(H. Van Zandbrink, persoonlijke communicatie, 19-01-2010). Opvallend is dat beleidsmakers van de provincie
Gelderland liever voor minimaal 10 hectare was gegaan maar dat de provinciale staten hebben besloten toch
aan de minimale eis van 5 hectare vast te houden. Daarnaast is het opvallend dat in de provincie NoordBrabant de eis van 10 hectare ook te verlagen naar 5 hectare om meer ruimte te bieden voor nieuwe
landgoederen.
2. Het uitgangspunt van het Rijk dat een nieuw landgoed voor 90% moet zijn opengesteld blijkt in de
praktijk moeilijk te toetsen zo stellen provincies
De provincies Noord-Brabant en Gelderland wijken af van de definitie van de Rijksdefinitie van een nieuw
landgoed dat voor 90% is opengesteld voor het publiek. De in de Rijksdefinitie genoemde eis tot openstelling
van 90% is losgelaten en in plaats daarvan geformuleerd is in termen van „overwegend openbaar toegankelijk‟.
Uit interviews met verantwoordelijk ambtenaren van de provincies Gelderland en Noord-Brabant blijkt namelijk
dat de eis voor een openstelling van 90% onmogelijk hard te toetsen is en dat daarom voor overwegend
toegangkelijk is gekozen in de definitie. De openstelling van een nieuw landgoed verantwoordt echter
nieuwbouw voor slechts één private partij in het landelijk gebied naar de maatschappij. Derckx et al. (2010)
concludeert ook dat juist het openbaar gebruik van een nieuw landgoed een wezenlijk onderdeel is van het
functioneren van een nieuw landgoed. Hoewel het inderdaad praktisch eenvoudiger werken is voor de
provincies kan het begrip „overwegend openbaar toegankelijk‟ door een initiator ook opgepakt worden in termen
van voor het grootste gedeelte openbaar toegankelijk. Het afwijken van het begrip van het Rijk door provincies
lijkt het in deze gevallen niet duidelijker te maken voor initiatoren van nieuwe landgoederen en heeft het risico in
zich dat de maatschappelijke beleving van een nieuw landgoed niet optimaal is.
3. Niet alle provincies houden vast aan het kader van het Rijk waarin op een nieuw landgoed slechts
plaats is voor één woonhuis van allure met maximaal drie wooneenheden.
Vooral de provincie Noord-Brabant wijkt hier van af in de definitie door te reppen over een of meer
wooncomplexen. De provincie Noord-Brabant ziet bijvoorbeeld ook veel aanvragen binnen komen van
projectontwikkelaars die grotere hoeveelheden woningen willen ontwikkelen. Derckx et al. (2010) concludeert
dat gezien de geringe omvang van nieuwe landgoederen, beperkte opzet van het gebouw op zijn plaats lijkt.
Nieuwe landgoederen zouden anders wel eens in villaparken kunnen ontaarden zo wordt gevreesd. Met het
oog op de ruimte die de provincie Noord-Brabant in de definitie biedt voor nieuw rood op een nieuw landgoed
lijkt deze vrees werkelijkheid te worden. Er moet voor gewaakt worden dat nieuwe landgoederen op den duur
een synoniem wordt voor nieuwe villawijken in het landelijk gebied. Deze ontwikkeling lijkt niet bij het initiatief
van het Rijk te passen en kan een negatieve invloed op de omgevingskwaliteit hebben.
4. Provincies gaan in hun definitie voorbij aan de eis van het Rijk dat het in een nieuw landgoed moet gaan om
een „architectonische eenheid van bebouwing en groen‟.
De provincie Noord-Brabant komt nog het dichtst in de buurt bij de Rijksdefinitie door eisen te stellen aan het
wooncomplex en de tuin met betrekking tot allure en uitstraling. Met bovendien de eis dat er sprake moet zijn
van een raamwerk van elelementen waarbinnen de ruimtegebruiksvormen zijn gerangschikt.

49

Omgevingskwaliteit
Zoals ook bij het begrip nieuw landgoed zullen alleen de verschillen tussen de Rijks definitie en de provinciale
definities behandeld worden en zal een eventuele vergelijking met het projectniveau aan bod komen in
hoofdstuk 6.
Het Rijk zo wordt concludeert in subparagraaf 3.2.1 (p. 25-26) geeft geen eenduidige definitie voor het begrip
omgevingskwaliteit. Het Rijk stelt echter wel dat nieuwe landgoederen moeten bijdragen aan een
kwaliteitsverbetering (Ministerie van VROM, 2008). Hiervoor zouden nieuwe landgoederen landschappelijk
ingepast moeten zijn en een cultuurhistorische verantwoord ontwerp moeten hebben. In deze subparagraaf
wordt de vraag gesteld in hoeverre de provincies dit nader vormgegeven hebben in het provinciale
omgevingsbeleid. In subparagraaf 4.2.2 (p. 33-34) staat per provincie omschreven in hoeverre elke provincie dit
begrip omschreven heeft.
Uit de inventarisatie naar de definiering van het begrip omgevingskwaliteit in de beleidsteksten van de drie
provincies met betrekking tot nieuwe landgoederen blijkt dat het begrip niet of nauwelijks genoemd wordt. Over
het algemeen wordt er in de beleidsstukken gesproken over het toevoegen van/bijdragen aan ruimtelijke
kwaliteit. Met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit wordt over het algemeen vastgehouden aan de omschrijving
van Hooimeijer et al. (2001) in termen van toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde. Dit wordt
vervolgens uitgewerkt met betrekking tot nieuwe landgoederen in termen van natuur, landschap, cultuurhistorie,
beeldkwaliteit, recreatie en rood. Over het algemeen mag geconcludeerd worden dat de provincies het vrij
algemene begrip omgevingskwaliteit of landschappelijke kwaliteit goed uitgewerkt hebben op provinciaal niveau
en hier ook weinig in verschillen. De provincies zetten met name in op een samenhangende ruimtelijke kwaliteit
van de afzonderlijke dimensies. Juist de samenhang in diverse onderdelen van een nieuw landgoed maken dat
het iets toevoegd aan de ruimtelijke kwaliteit.
Huis van allure
In subparagraaf 3.2.1 (p. 26-27) wordt de Rijksdefiniëring van het begrip huis van allure besproken. Hierin wordt
geconcludeert dat het Rijk geen eenduidige definitie geeft voor het begrip. Men stelt alleen dat het gebouw een
architectonische eenheid moet vormen met het groen. De stijl mag traditioneel zijn maar ok eigentijds. De
gebouwen mogen geschikt zijn voor wonen maar ook voor werken. Over het algemeen moet het in ieder geval
bijdragen aan de landschappelijke kwaliteit (Ministerie van VROM, 2005). Dit wordt later aangevuld met de
omschrijving dat bij een huis van allure gedacht moet worden aan samenhang en stijl (Ministerie van VROM,
2008). Het Rijk laat de definitie dus zeer ruim en laat de invulling hiervan over aan de provincies en gemeenten
maar heeft wel min of meer geconstateerd dat er onduidelijkheid rond dit begrip bestaat.
De provincies constateren dat het begrip huis van allure problemen opleverd in de praktijk. Echter zij
concluderen ook dat hun rol in deze marginaal is. Provincies beoordelen in het toetsen van een nieuw landgoed
alleen of de nieuwbouw niet te weinig of te veel inhoud(m³) heeft. De verantwoordelijkheid tot het beoordelen
van de beeldkwaliteit van een gebouw op een nieuw landgoed ligt formeel bij de welstandscommissie die B&W
van de gemeente adviseert. Echter zo concludeert Het Oversticht (2010) in opdracht van de provincie Overijssel
zijn de welstandscommissies hier niet voor bedoeld. Het Oversticht (2010) komt tot de conclusie dat architecten
van het gebouw én het groen zich moeten basseren op de locatie, tijd, functie en opdrachtgever. Hierbij worden
diverse aandachtspunten op met name kwalitatief gebied genoemd zoals bouwstijl, trends, uitstraling enz. Maar
ook kwantitatieve eisen zoals prijsklasse, materialen, kleuren enz. Het uitwerken van dit ruime Rijksbegrip kan,
zo toont de provincie Overijssel, prima op provinciaal niveau. Op deze manier kan rekening worden gehouden
met belangrijke streekelementen (cultuurhistorie). Daarnaast krijgen welstandscommissies het gereedschap in
handen om te kunnen beoordelen of het gebouw op een nieuw landgoed daadwerkelijk kan doorgaan als een
huis van allure.
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5.2 Verschillen beleidsdoelen
In subparagraaf 4.3.4. (zie p. 41) zijn conclusies getrokken met betrekking tot de verschillen in de provinciale
beleidsdoelen en de betekenis daarvan voor de omgevingskwaliteit in de provincies. In deze paragraaf wordt
met name gekeken naar de mate waarin de provincies de beleidsdoelen concreter hebben vormgegeven en
hebben uitgewerkt dan de Rijksdoelen in het omgevingsbeleid voor nieuwe landgoederen.
Alvorens de mate van concreetheid van de beleidsdoelen beoordeeld kan worden is het van belang kort te
herhalen wat de beleidsdoelen van het Rijk waren. In subparagraaf 3.2.2 (p. 27-28) worden de belangrijkste
beleidsdoelen van het omgevingsbeleid van het Rijk weergegeven. Er worden drie belangrijke beleidsdoelen
aangeduid. Ten eerste het realiseren van nieuwe natuur, ten tweede het versterken van het landschap en ten
derde het vergroten van recreatie mogelijkheden van een gebied (liefst in de stadsrand).
Uit subparagraaf 4.3.4 (p. 41) blijkt dat er op papier weinig verschil zit in de uitwerking van de beleidsdoelen
voor nieuwe landgoederen. Over het algemeen stellen alle provincies dat gestreefd wordt naar een algehele
kwaliteitsverbetering van het landschap. In dezelfde subparagraaf wordt ook geconcludeerd dat de
achterliggende veronderstellingen van beleidsambtenaren echter met name zijn gericht op het realiseren van
nieuwe natuur en het versterken van landschap en dat het vergroten van de recreatieve capiciteit niet het
primaire beleidsdoel is. Ondanks dat het Rijk in het Bosbeleidsplan (1993) nieuwe landgoederen als instrument
heeft gelanceerd om nieuwe natuur te realiseren kan niet voorbijgegaan worden aan de transitie in het
Rijksbeleid (zie paragraaf 3.1, p. 25-26). Hieruit blijkt dat nieuwe landgoederen steeds meer als instrument
worden gezien om een reeks beleidsdoelen voor het landelijk gebied te realiseren waarvan recreatie een
belangrijke is. Het is namelijk de belangrijkste maatschappelijke eis om nieuwbouw in het landelijk gebied te
rechtvaardigen (Derckx et al., 2010). In de uitwerking van de provinciale beleidsdoelen maar ook in de toetsing
van een projectaanvraag zou hier meer plaats voor moeten worden gemaakt.
Waar het Rijk stelt dat nieuwe landgoederen niet gewenst zijn in de EHS, alleen in de meer perifere onderdelen
zoals verbindingszones (Westerbeek, 2004). lijken de provincies Gelderland en Overijssel dit anders te zien. Zij
zien nieuwe landgoederen als een uitstekend instrument om nieuwe natuur op de juiste plek te ontwikkelen,
hieronder verstaan zij ook (delen van) de EHS. De nieuwbouw op een nieuw landgoed wordt in deze gevallen
buiten de EHS gerealiseerd. Indien de nieuwe natuur voldoet aan de eisen voor de gewenste natuurdoeltypen
in het betreffende EHS gebied hoeft dit geen negatieve factor te zijn voor de omgevingskwaliteit zo stellen de
provincies. Het blijft op basis van de onderzochte beleidsdocumenten onduidelijk wat de realisatie van nieuwe
landgoederen werkelijk voor invloed heeft op de omgevingskwaliteit van een gebied waarin EHS is gepland.
Gezien de ervaringen in Derckx et al. (2010) mag verwacht worden dat op deze manier met private middelen
EHS gerealiseerd kan worden maar waarvan de kwaliteit scherp in de gaten gehouden moet worden door de
provincies. Hierbij gaat het niet alleen om aanleg maar juist ook om gepast beheer.

5.3 Verschillen beleidsinstrumenten
Het is belangrijk om ook de verschillende beleidsinstrumten van het Rijk te vergelijken met die van de
provincies om te kunnen bepalen wat de meest invloedrijke beleidsinstrumenten zijn met het oog op het
verbeteren van de omgevingskwaliteit. In suparagraaf 3.2.3. (p. 28) wordt geconcludeerd dat nieuwe
landgoederen een beleidsinstrument zijn om algemene beleidsdoelen te realiseren. Om de ontwikkeling van
nieuwe landgoederen te stimulieren heeft het Rijk enkele instrumenten ontwikkeld dan wel verruimd. Het
belangrijkste instrument van het Rijk is de Natuurschoonwet (zie bijlage 1, p. 72), maar daarnaast is ook Het
Nationaal Groenfonds een belangrijk instrument van het Rijk. Echter aangezien de rol van Het Nationaal
Groenfonds in dit geval beperkt is tot financieel dienstverlener voor het groen heeft dit instrument maar beperkt
invloed op de daadwerkelijk omgevingskwaliteit. De Natuurschoonwet is dan ook het enige
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stimuleringsinstrument van het Rijk waarmee zij een bepaalde mate van invloed heeft op de omgevingskwaliteit
(openbaarheid en duurzaamheid).
De provincie heeft een breder instrumentarium dan het Rijk. De provincie is met name verantwoordelijk voor het
toetsen van de planinitiaven op kwantitatieve en kwalitatieve criteria die zij kunnen laten optekenen in de
provinciale verordening. Uit de onderzochte provincies blijkt dat op dit moment het beleid voor nieuwe
landgoederen met name vermeld staat in speciale provinciale nota‟s maar dat er wel sprake is van een
beleidstransitie. De duurzaamheid van het planinitiatief wordt gegarandeerd door een bestemmingswijziging bij
de gemeente (agrarische naar natuur) te vereisen. Bovendien eisen de provincies dat er een privater
overeenkomst tussen gemeente en initiator wordt getekend of dat het nieuw landgoed wordt gerangschikt onder
de NSW. Inhoudelijk toetsen de provincies op een aantal punten het plan voor een nieuw landgoed waarbij elke
provincie andere eisen stelt (zie subparagraaf 4.2.4, p. 36-40). Bij het vergelijken van de toetsing door drie
provincies blijkt dat alle provincies in iedergeval een beeldkwaliteitsplan, een exploitatieopzet en een
inrichtingsplan (rood en groen) willen zien. Alleen de provincie Noord-Brabant stelt uitvoeriger eisen met
betrekking tot de situering en vereist een inventarisatie van de gebiedswaarden.
Het invloedrijkste instrument dat de provincie heeft in vergelijking met het Rijk is de mogelijkheid om vanaf de
start van een initiatief aan de koffie tafel te zitten om het planproces te begeleiden. Dit constateert ook
Bleurmink (2007) die concludeert op basis van gesprekken met 7 initiatiefnemers van nieuwe landgoederen dat:
“Een doortastend provinciaal medewerker die de nieuwe landgoedeigenaar in spe terzijde staat, blijkt cruciaal”.
De provincies Noord-Brabant (Kwaliteitsteam) en de provincie Gelderland (gebiedsmakelaar) constateren dit
ook en gaan hier in de toekomst meer gebruik van maken zo stellen zij. Juist dit instrument kan ervoor zorgen
dat de daadwerkelijke invloed op de omgevingskwaliteit overeen komt met de beleidsdoelen van de provincies
en het Rijk. Bovendien zou dit het proces moeten versnellen en ongewenste initiatieven met het oog op de
omgevingskwaliteit tijdig een halt toe kunnen roepen. Het provinciale beleidskader moet hiervoor wel helder zijn
en voldoende strikt zodat hier niet zomaar vanaf geweken kan worden door een gebiedsmakelaar of
kwaliteitsteam.

5.4 Conclusie Rijks- en provinciaal beleid en omgevingskwaliteit
Zoals ook blijkt uit de inleiding van dit hoofdstuk gaat het in dit onderzoek niet om de doorwerking van het beleid
maar om de effecten van het provinciale beleid op de omgevingskwaliteit. In dit hoofdstuk zijn de verschillen
tussen het nieuwe landgoederen beleid van het Rijk en de provincies aangegeven. In deze paragraaf zullen
deze verschillen worden verklaard om het antwoord te verkrijgen op deelvraag 3. Op basis van de verschillen
tussen het Rijks- en provinciaal beleid kan ook deelvraag 4 beantwoord worden. Deze deelvraag zal
beantwoord worden door te beoordelen of het Rijksbeleid gezien de afwijking hiervan door provincies nog wel
voldoende garanties biedt voor de omgevingskwaliteit. Beide deelvragen worden beantwoord bij het bespreken
van verschillen tussen de begrips- en probleemdefinities, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten.
Provincies worden in ruime mate vrijgelaten hoe om te gaan met de opdracht om planologische medewerking te
verlenen aan het door het Rijk aangedragen initiatief voor nieuwe landgoederen. Dit is terug te zien in de
definitie van wat een nieuw landgoed zou moeten zijn volgens een provincie. De planologisch bindende
Rijksdefinitie is ter opfrissing de volgende (Ministerie van VROM, 2008, p. 2):
• bos of natuurcomplex van minimaal 5 hectare
• mogelijk vergezeld van andere gronden
• 90% is opengesteld voor publiek
• bouwwerk van allure met maximaal 3 wooneenheden
• architectonische eenheid van bebouwing en groen
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Provincies kunnen op basis van deze definitie aanvullende voorwaarden stellen. De ene provincie doet dit meer
dan de andere. Op basis van een definitie vergelijking zijn vier belangrijke afwijkingen van het Rijkskader te
onderscheiden. Op de eerste plaats hebben alle provincies de voorkeur voor een grotere oppervlakte maat.
Echter dit komt niet altijd naar voren in de definitie, door uitvoerige lobby‟s of de wens naar maatwerk. Op de
tweede plaats wordt de eis van 90% openstelling als praktisch moeilijk toetsbaar ervaren door de provincies.
Daardoor kiest men voor overwegend openbaar toegankelijk. Op de derde plaats zijn niet alle provincies zijn
even strikt in de eisen voor het bouwvollume. Over het algemeen willen provincies meer wooneenheden
toestaan als er sprake is van grotere hoeveelheden nieuwe natuur. Deze drang is te verklaren doordat
provincies hierdoor veel hectaren nieuwe natuur kunnen bijschrijven op hun conto. Hierdoor ontstaat echter ook
het gevaar van nieuwe villa wijken in het landelijk gebied, onder de noemer van een nieuw landgoed. Deze
ontwikkeling lijkt niet te passen in het kader van het Rijk, het kader van het Rijk biedt op dit punt dus
onvoldoende garanties voor de omgevingskwaliteit. Op de vierde plaats gaan alle onderzochte provincies in de
definitie voorbij aan de eis van het Rijk dat het moet gaan om een architectonische eenheid van bebouwing en
groen. Het Rijk laat provincies vrij om aanvullende eisen te stellen en dit doen de provincies dan ook zo kan
geconcludeerd worden. Afwijking van het Rijk is gebasseerd op praktische problemen, aanvragen die niet in het
strakke kader van het Rijk passen (zoals grote projecten met soms honderden hectaren nieuwe natuur) en
provinciale verschillen (stedelijk versus landelijk).
Met betrekking tot het begrip omgevingskwaliteit kan geconcludeerd worden dat de vage Rijksomschrijving door
de provincies concreter is uitgewerkt op provinciaal niveau. Echter het blijft een zeer subjectief begrip waarin
gemakkelijk één of meer van de betrokken aspecten natuur/ecologie, recreatie, cultuurhistorie en landschap,
beeldkwaliteit en rood uit de boot vallen. Bijvoorbeeld te veel aandacht in de planvorming en toetsing voor
natuur en te weinig voor recreatie.
Het begrip huis van allure wordt op Rijksniveau niet gedefinieerd behalve dat het moet gaan om een stijlvol
ontwerp in samenhang met het groen. Het Rijk heeft niet nader toegelicht welk beleidsniveau dit begrip
concreet nader moet definiëren maar stelt wel in de Nota Ruimte (Ministerie van VROM, 2005) dat provincies
verantwoordelijk zijn voor bovenregionale samenhang. De formele verantwoordelijkheid voor het beoordelen
van de kwaliteit van een bouwplan, dus of er daadwerkelijk een gebouw van allure wordt gerealiseerd, ligt bij de
gemeente. Het Oversticht (2010) concludeert echter terrecht dat welstandscommissies van gemeenten hier niet
geschikt voor zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat twee van de drie provincies dit onderwerp niet hebben opgepakt
en dat er daardoor onduidelijkheid is ontstaan bij gemeenten en het projectniveau over wat nu een huis van
allure is. Dit heeft er al toe geleid dat bijvoorbeeld in de provincie Gelderland gebouwen op een nieuw landgoed
zijn gerealiseerd waar men achteraf met het oog op de omgevingskwaliteit niet gelukkig mee is. Het Rijk heeft
concluderend geen kader geschept voor dit begrip en heeft hierdoor ook geen garanties dat dit goed opgepakt
wordt, maar het Rijk geeft wel aan dat de provincie bij problemen omtrent bovenregionale samenhang, de
verantwoordelijkheid moet nemen. De onduidelijkheid die nu is ontstaan omtrent het huis van allure vertraagd
het proces en bovendien ligt de dreiging op de loer dat gebouwen afbreuk doen aan de omgevingskwaliteit in
plaats van deze juist te versterken.
De beleidsdoelen van het Rijk zijn samen te vatten in drie onderdelen. Ten eerste private middelen gebruiken
voor nieuwe natuur, ten tweede het landschap versterken en ten derde de recreatie in een gebied stimuleren.
De drie onderzochte provincies hebben de beleidsdoelen overgenomen en op een aantal punten
geconcretiseerd. Hierbij levert met name het vraagstuk of nieuwe natuur van een nieuw landgoed nu wel of niet
in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) mag zijn gelegen, problemen op. Het Rijk stelt dat het groen van
nieuwe landgoederen in bepaalde delen van de EHS gerealiseerd kan worden, zoals ecologische
verbindingszones (Ministerie van VROM, 2005). De provincies Gelderland en Overijssel maken van deze ruimte
gebruik door dit ook in het provinciaal beleid toe te staan. De provincie Noord-Brabant houdt echter strak vast
aan de Nota Ruimte (Ministerie van VROM, 2005) die stelt dat er niet gebouwd mag worden in de EHS.
Hierdoor wordt het voor nieuwe landgoed eigenaren waarvan delen van de grond in de EHS vallen onmogelijk
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gemaakt om deze gebied op te geven als onderdeel van het nieuwe landgoed. Dit bemoeilijkt het proces en laat
kansen liggen om met private middelen delen van de EHS te realiseren.
Op basis van dit onderzoek kan niet gesteld worden of een nieuw landgoed wel of niet past in de EHS. Hier is
uitgebreid (ecologisch) onderzoek voor nodig met name over de invloed van een nieuw landhuis op de
natuurdoeltypen van de EHS. In theorie zouden echter ook private actoren het beheer moeten kunnen uitvoeren
dat het natuurdoeltype van een EHS vereist. Juist bij moeizame grondverwerving kan een private partij net de
ontbrekende schakel zijn en daarom is het vanuit de omgevingskwaliteit verstandiger te streven naar maatwerk.
Het is duidelijk dat de provincie een breder instrumentarium heeft om de omgevingskwaliteit te waarborgen dan
het Rijk. Echter de provincies moeten meer de omschakeling maken naar het actief bedrijven van
ontwikkelingplanologie en minder toelatingsplanologie. De kracht van het instrumentarium van de provincie ligt
er niet alleen in dat er op regionaal niveau een passend toetsingskader is om de omgevingskwaliteit te
waarborgen. Daarnaast is het mogelijk om deze boodschap gedurende het hele planproces aan bod te laten
komen. De provincie Noord-Brabant geeft hiervoor een voorbeeld door het opstellen van een kwaliteitsteam
(multidisciplinair) dat gedurende het planproces het nieuwe landgoed in de gewenste richting kan sturen. Dit
zou in theorie het proces moeten versnellen en toch de invloed op de algemene omgevingskwaliteit moeten
garanderen, juist gezien het feit dat deze, zo gebaat is bij een evenwicht tussen de diverse componenten.
De manier waarop het Rijksbeleid voor nieuwe landgoederen wordt vertaald naar provinciaal niveau geeft een
basisgarantie voor de omgevingskwaliteit. Het Rijksbeleid is dus een basis waar de provincies mee kunnen
werken en die voldoende ruimte bied voor provinciale toevoegingen. Deze basis is echter geen garantie voor
een positieve invloed op de omgevingskwaliteit. Hiervoor is aanvullend provinciaal en gemeentelijk beleid nodig.
De ene provincie doet dit uitvoeriger dan de andere maar over het algemeen is dit goed geregeld op gebieden
van natuur en landschap. Provincies vergeten deze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van recreatie,
actieve openstelling wordt niet vereist en met betrekking tot het gebouw van allure, waarvoor de
verantwoordelijkheid wordt doorgeschoven naar gemeenten.
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Hoofdstuk 6 Nieuwe landgoederen op gemeentelijk en
projectniveau
Uit figuur 1 (p. 11) blijkt dat niet alleen het Rijk of de provincies invloed hebben op de omgevingskwaliteit, maar
dat ook gemeenten hier een bepaalde invloed op hebben. Uit figuur 1 blijkt ook nadrukkelijk dat het
projectniveau degene is die daadwerkelijk invloed heeft op de omgevingskwaliteit door het realiseren van een
nieuw landgoed. Hoe dat landgoed er uit moet zien wordt bepaald aan de hand van het beleidskader van het
Rijk, provincies en gemeenten. Gemeenten hebben formeel gezien een grote rol in het planologische kader van
een nieuw landgoed en daarom wordt deze rol behandeld in paragraaf 6.1. Er is geen direct empirisch
onderzoek naar dit beleidsniveau gedaan. Bevindingen zijn gebaseerd op ervaringen van de onderzochte
provincies en op basis van het onderzoek van Muskens (2009) waar in de provincie Noord-Brabant van diverse
gemeenten het beleid voor nieuwe landgoederen nader is onderzocht.
Om te kunnen beoordelen wat het effect is van het provinciale beleid op de omgevingskwaliteit moet gekeken
worden naar het projectniveau. Helaas is op dit gebied nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Voor dit onderzoek wordt daarom met name aangesloten op de inventarisatie in het boek van Dercks et al.
(2010) en de ervaringen van provinciale beleidsambtenaren die bijna dagelijks van doen hebben met
initiatiefnemers van nieuwe landgoederen. Paragraaf 6.2 zal een beeld geven van de initiatiefnemers van een
nieuw landgoed. De stichtingsmotieven zullen behandeld worden, de doelen die men wil behalen met een
nieuw landgoed en niet onbelangrijk zal er een kort beeld worden geschetst van de verschillen in nieuwe
landgoederen tussen de drie onderzochte provincies. De vorm van gerealiseerde nieuwe landgoederen kunnen
een uitstekend beeld geven van de effectiviteit van het nieuwe landgoederen beleid van de provincies.

6.1 Gemeente
Formeel gezien hebben de gemeenten een grote rol in het beleidsproces rond de realisatie van een nieuw
landgoed. Een nieuw landgoed kan alleen gerealiseerd worden als het bestemmingsplan aangepast wordt door
de gemeente (omzetting van agrarisch naar natuur/woon bestemming). De provincie kan wel invloed uitoefenen
op dit bestemmingsplan doormiddel van een zienswijze of in de vorm van een projectbesluit. Echter indien een
gemeente niet mee wil werken aan een planinitiatief dan stokt het proces voordat de provincie hier lucht van
krijgt (I. Slippens, persoonlijke communicatie, 03-05-2010). Naast de bestemmingsplanwijziging eisen twee van
de drie provincies een private overeenkomst met kettingbeding tussen gemeente en projectniveau. Nu zal per
provincie kort besproken worden wat de ervaring van de provincies is met de rol van de gemeente omtrent
nieuwe landgoederen.
Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant (2008) concludeerd in de evaluatie van het nieuwe landgoederen beleid dat
gemeenten positief staan tegen de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in hun gemeenten grenzen. Maar er
wordt ook geconstateerd dat het gros van de gemeenten hiervoor geen specifiek nieuwe landgoederen beleid
heeft ontwikkeld. De provincie Noord-Brabant juicht het in principe toe als gemeenten voor nieuwe
landgoederen beleid ontwikkelen, met name gedeferentieerd beleid, dus waar wel en waar geen nieuwe
landgoederen gewenst zijn (I. Slippens, persoonlijke communicatie, 03-05-2010). In het onderzoek van
Muskens (2009) is het beleid van de de gemeenten Steenbergen, Eersel, Bladel, Woudrichem, Werkendam en
Etten-Leur voor nieuwe landgoederen bekeken. Hieruit kwam naar voren dat van de zes onderzochte
gemeenten er slechts twee concreet beleid hebben opgesteld voor nieuwe landgoederen.
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Gelderland
Van Zandbrink (persoonlijke communicatie, 19-01-2010) geeft aan dat er steeds meer gemeenten zijn die
beleid voor nieuwe landgoederen aan het ontwikkelen zijn in de provincie Gelderland. Hierbij is het opvallend
om te zien dat in tegenstelling tot de provincie gemeenten vaak wel kiezen voor de eis van een grootte van
minimaal 10 ha. Daarnaast wordt geconstateerd dat sommige gemeenten helemaal niet mee willen werken aan
een nieuw landgoed zoals bijvoorbeeld de gemeente Lochum. Deze gemeente heeft het beleid voor nieuwe
landgoederen in de vrieskist gezet na een mislukt expiriment. Het tweede voorbeeld dat genoemd wordt is de
gemeente Winterswijk. Deze gemeente heeft een eigen nota voor nieuwe landgoederen in ontwikkeling met
kaartmateriaal waarop aangegeven waar de gemeenten nieuwe landgoederen gewenst acht. Gemeenten die
gediferentieerd beleid voor nieuwe landgoederen ontwikkelen worden door de provincie Gelderland toegejuicht.
Overijssel
In het interview met Klompe wordt geconstateerd dat een aantal gemeenten beleid voor nieuwe landgoederen
ontwikkelen (persoonlijke communicatie, 15-12-2009). In hetzelfde interview worden twee voorbeelden van
gemeentelijk beleid voor nieuwe landgoederen genoemd. Ten eerste de gemeente Hof van Twente, deze
gemeente heeft een quotum ingesteld van nieuwe landgoederen (5-10) die zij gewenst acht in de gemeente,
alvorens het gemeentelijke beleid te herzien. Op de tweede plaats de gemeente Enschede. Deze gemeente
heeft gediffereniteerd beleid voor nieuwe landgoederen ontwikkeld dat het in stadsranden mogelijk maakt om
nieuwe landgoederen van 5 ha te realiseren. Ondanks dat dit strijdig is met het vroegere streekplan, juichen de
provinciale beleidsmedewerkers dit toch toe. Over het algemeen wordt gedeferentieerd gemeentelijk beleid
gesteund door de provincie Overijssel.
Conclusie rol gemeenten
In de praktijk blijkt uit persoonlijke communicatie met diverse provinciale ambtenaren dat het meerendeel van
de gemeenten geen beleid heeft voor nieuwe landgoederen. Een aantal gemeenten heeft wel gedeferentieerd
beleid ontwikkeld en dit wordt toegejuicht door de provincies. Over het algemeen gaat het hierbij om beleid
waarin gemeenten aangeven waar ze wel en waar ze geen nieuwe landgoederen wensen. Nieuwe
landgoederen worden door gemeenten over het algemeen het meest gewenst in randstedelijke zones en als
verbindgszone dan wel stapsteen tussen natuurgebieden. Deze doorwerking van het provinciaal beleid
gespecificeerd op de gemeentelijke voorkeuren en het gebied wordt door de provincies als een aanwinst gezien.

6.2 Projectniveau
In de inleiding van dit onderzoek (zie paragraaf 1.1, p. 7-8) is een artikel aangehaald van Van Bolderen &
Pfeiffel (2008) met de titel: „Nieuwe landgoederen niet altijd een panacee‟ gepubliceerd in Landwerk. De auteurs
van dit artikel stellen kritische vragen naar aanleiding van uitspraken van de provincies Overijssel en Gelderland
die nieuwe landgoederen als het nieuwe wondermiddel zien om natuur te realiseren. De auteurs van dit artikel
stellen dat dit echter afhangt van de doelen van een initiator van een nieuw landgoed en, zo constateren zij, dat
is voor de initiatiefnemers van een nieuw landgoed financieel gewin. De auteurs baseren zich op het artikel van
Bleurnink (2007) waarin zeven initiatiefnemers van nieuwe landgoederen in de provincies Drenthe en
Gelderland aan het woord komen.
Het projectniveau staat in dit onderzoek niet centraal en hier is dan ook geen empirisch onderzoek naar gedaan.
Echter er zijn wel diverse indirecte bronnen om informatie uit te putten ten aanzien van het projectniveau. Ten
eerste de ervaringen van provinciale ambtenaren in de drie onderzochte provincies. Ten tweede is er onlangs
het boek van Derckx et al. (2010) verschenen waarin 24 gerealiseerde nieuwe landgoederen diepgravend
worden geevalueërd. Dit boek samen met de ervaringen van provinciale beleidsambtenaren biedt voldoende
aanvullende informatie om de effectiviteit van het provinciale beleid te beoordelen. Achtereenvolgens zullen kort
de stichtingsmotieven behandeld worden. Hiermee zal samenhangend behandeld worden wat de diverse
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initiatiefnemers verstaan onder een nieuw landgoed en wat de doelen zijn van de diverse initiatiefnemers.
Vervolgens zal afgesloten worden met een inventarisatie van de gerealiseerde landgoederen per onderzochte
provincie.

6.2.1 Initiatoren van een nieuw landgoed en hun stichtingsmotieven
In de evaluatie naar gerealiseerde nieuwe landgoederen in Nederland van Derckx et al. (2010) worden vier
typen initiatiefnemers van nieuwe landgoederen onderscheiden. Ten eerste een groep agrariërs die geen
opvolger meer heeft maar omdat ze willen blijven wonen en hun grondbezit in stand willen houden besluiten om
een nieuw landgoed aan te leggen. Ten tweede een groep agrariërs die om bedrijfseconomische redenen met
hun bedrijf moeten stoppen. Ten derde is er een kleine groep gefortuneerde stedelingen. Daarnaast is er nog
een vierde groep met name in de provincie Noord-Brabant te onderscheiden, namelijk projectontwikkelaren.
Want projectontwikkelaars geven de voorkeur, uit oogpunt van verkoopbaarheid, aan meerdere lostaande
landhuizen met elk één woning. In de provincie Noord-Brabant wordt dit toegestaan en juist in deze provincie
zie je veel van dit soort projecten in voorbereiding die ontwikkeld worden door projectontwikkelaars. Echter zo
concludeert men ook in deze inventarisatie: “nieuwe landgoederen als projectontwikkeling dragen het risico in
zich van een onpersoonlijke, traditionele en makkelijk verkoopbare invulling” (Derckx et al, 2010, p. 22).
Deze vier verschillende initiatiefnemers van nieuwe landgoederen hebben één centrale drijfveer zo stellen
diverse bronnen, namelijk financieel gewin. Van Bolderen & Pfeiffer (2008) hebben hier een artikel over
geschreven in Landwerk zich baserend op hun eigen ervaringen en het artikel van Bleurmink. Zij stellen met
betrekking tot de stichtingsmotieven van een initiatiefnemer dat (Van Bolderen & Pfeiffer, 2008, p. 32-34):
“In plaats van een bijdrage aan het landschap, is er vaak een financiele reden voor het stichten van een nieuw
landgoed. Het levert namelijk een fiscaal voordeel op en er zijn diverse subsidiemogelijkheden, al met al
lucratief voor de initiatiefnemer. Dit weegt vaak zwaarder dan de meerwaarde voor landschap, cultuurhistorie en
natuur”
Dit wordt in een uitgebreid onderzoek naar nieuwe landgoederen van Derckx, et al. (2010) onderkend. Hierin
wordt gesteld dat de belangstelling voor natuur van een toekomstig landgoed eigenaar vaak pragmatisch is. De
natuur zou alleen dienen om te voldoen aan fiscaal interessante beleidsinstrumenten zoals de
Natuurschoonwet. Dit laatste wordt ook bevestigd door Van Zandbrink (persoonlijke communicatie, 19-01-2010)
en mevr. Slippens (persoonlijke communicatie, 03-05-2010) die dit afzonderlijk van elkaar bevestiggen. Zij
ervaren dat een initiatiefnemer van een nieuw landgoed eerst naar het de bebouwing kijkt en daar zoveel
mogelijk van wil realiseren uit financiele overwegingen. Voor het groen zoekt men vervolgens naar een
functionele invulling. Mevr. Slippens concludeert dat daardoor de samenhangende ruimtelijke kwaliteit van het
gebouw met het groen bij veel initiatieven mager is. Het hiervoorgaande wordt enigszins genuanceerd in een
presentatie van adviesbureau Eelerwoude (2010) die veel ervaring heeeft met het persoonlijk begeleiden van
nieuwe landgoederen. In deze presentatie wordt gesteld dat er grofweg drie stichtingsmotieven zijn. Ten eerste
financieel gewin (vermogensontwikkeling), ten tweede alternatieve exploitatie voor het voormalige agrarische
bedrijf en op de derde plaats emotie. Met name de derde factor emotie (het in de familie houden van grond) is
voor agrariërs een niet te onderschatten factor.
Concluderend kan echter niet voorbijgegaan worden aan het feit dat het voornaamste stichtingsmotief voor een
initiator van een nieuw landgoed financieel gewin is. Dit botst natuurlijk met het de mening van doelstelling van
het Rijk, provincies en gemeenten die nieuwe natuur als het belangrijkste doel benoemen en met uitgangspunt
van het nieuwe landgoederen beleid dat stelt dat behoud van het vermogen een belangrijk uitgangspunt is. Het
lijkt gezien het voornaamste stichtingsinitiatief en het uitgangspunt van het beleid terrecht dat provincies strenge
toetstingseisen hebben voor nieuwe landgoederen met het oog op de invloed van nieuwe landgoederen op de
omgevingskwaliteit.
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6.2.2 Inventarisatie gerealiseerde landgoederen per provincie
Om de effectiveit van het gebruik van de provinciale beleidsinstrumenten te kunnen bepalen is het noodzakelijk
om een indruk te geven van de kwaliteit van gerealiseerde nieuwe landgoederen in de drie onderzochte
provincies. Zoals eerder vermeld is hier geen empirisch onderzoek naar gedaan maar zijn de bevindingen
gebaseerd op literatuuronderzoek.
Noord-Brabant
In de provincie Noord-Brabant zijn volgens de meest recente bronnen van de provincie Noord-Brabant(2008b)
en het Brabants Landschap (2008) 84 projecten in ontwikkeling en zijn tot nu toe slechts een aantal nieuwe
landgoederen gerealiseerd. Zie figuur 7 voor de ligging van de initiatieven.
Het is opvallend dat juist in deze provincie
een enorm aantal nieuwe landgoederen in
ontwikkeling is maar dat er maar weinig zijn
gerealiseerd in vergelijking met andere
provincies. Dit suggereert volgens Muskens
(2009) dat er in deze provincie een grootte
behoefte is aan de realisatie van nieuwe
landgoederen bij initiatiefnemers maar dat
het proces moeilijk verloopt. Na het
bestuderen van het proces van vier nieuwe
landgoederen concludeert Muskens dat het
gebrek
aan
doelgerichtheid
van
initiatiefnemers en overheden, de lage
efficiëntie van het beleid en de
economische teruggang de belangrijkste
remmende factoren in het proces zijn.
Hiermee wordt bedoeld dat initiatiefnemers Figuur 7 ligging en omvang nieuwe
en lagere overheden (gemeenten) over het landgoederenprojecten per gemeente in Noord-Brabant
algemeen niet doelgericht te werk gaan. (Brabants Landschap, 2008)
Het einddoel of de gewenste situatie is niet altijd voldoende helder. Met de lage efficiëncy van het beleid stelt
Muskens dat het gaat om het feit dat een initiatiefnemer veel investeringen moeten doen in tijd, inspanning of
geld. Waardoor er veel „pijplijn‟ projecten vroegtijdig afhaken. Met de economische teruggang wordt bedoeld
dat de markt voor het duurdere segment woningen op het moment van schrijven erg ongunstig is.
De landgoederen die gerealiseerd worden in deze provincie zouden wel eens veel landhuizen en woningen
kunnen bevatten als gekeken wordt naar drie geinventariseerde landgoederen in de provincie Zeeland (Derckx
et al., 2010). In beide provincies bestaat de mogelijkheid tot het realiseren van losstaande landhuizen waar
vooral projectontwikkelaars interesse in lijkten te hebben. Dit soort initiatieven dragen met name in deze
provincie het risico in zich van een onpersoonlijke, traditionele en makkelijk verkoopbare invulling van de
definitie nieuw landgoed (Derckx, et al., 2010). Het schrikbeeld van planologen voor de omgevingskwaliteit van
het landelijke gebied namelijk villawijken, lijkt hier werkelijkheid te kunnen worden.
Gelderland
Gelderland is van oudsher een provincie waar veel traditionele landgoederen voorkomen. Uit het interview met
Van Zandbrink (persoonlijke communicatie, 19-01-2010) blijkt dat er vanaf 1 januari 1998 tot 1 januari 2006
ongeveer 41 aanvragen zijn binnengekomen. In het aantal aanvragen zit een stijgende lijn.
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Op het moment van schrijven zijn er grofweg 40 projecten in ontwikkelingen en 15 nieuwe landgoederen
gerealiseerd. Op basis van goede besluitvorming en uitvoering zijn op basis van deze plannen in totaal circa
347 ha. nieuw bos/natuur en circa 56 woningen van allure (circa 123 wooneenheden) in de provincie
Gelderland te verwachten (provincie Gelderland, 2006). In Derckx, et al. (2010) zijn negen van de 15
gerealiseerde nieuwe landgoederen in Gelderland beoordeeld op hun kwaliteit. Opvallend is dat het in 6 van de
9 gevallen gaat om landgoederen kleiner dan 10 hectare. Terwijl in andere provincies zoals Drenthe, Groningen,
Overijssel, Zuid-Hollanden Utrecht er weinig tot geen nieuwe landgoederen kleiner dan 10 ha. zijn gerealiseerd.
Hier lijkt een logisch verband te bestaan met het beleid van de provincie Gelderland om nieuwe landgoederen
vanaf 5 hectare toe te staan. Een omvang waarvan provinciale ambtenaren in de ontwikkeling van het beleid
hebben aangegeven dit een onwenselijke maat te vinden met name op het oog van de ecologische waarde..
Overijssel
Overijssel is ook een provincie met veel traditionele landgoederen waarvan een aantal van zeer groot formaat
en bovenregionaal belang. Daarnaast zijn er in deze provincie zeer veel „fiscale landgoederen‟ aanwezig (in de
grootteklasse 0-10 ha.). Zie figuur 8.
Landgoederen in Overijssel die een Natuurschoonwet-rangschikking hebben
Grootteklasse

Hectares

Aantal

0-10 ha

4.908

1468

10-50 ha

8.867

436

50-100 ha

5.074

72

100-500 ha

8.802

45

500-4500 ha

4.915

7

Totaal

32.568

2028

Figuur 8 landgoederen in Overijssel die een Natuurschoonwet-rangschikking hebben (Provincie
Overijssel, 2008)
De provincie Overijssel is voor de beleidsontwikkeling voor nieuwe landgoederen in 1998 gestart met vijf pilot
projecten. Van deze vijf project zijn er vier gestrand in de loop der tijd bijvoorbeeld omdat in een ruimte voor de
rivier gebied terrecht kwamen. Van één landgoed is het groen wel gerealiseerd maar de bebouwing nog niet.
Op dit moment lopen volgens Klompe (persoonlijke communicatie, 15-12-2009) ongeveer tussen de 10-20
processen.
Over het algemeen verwachtte men in Overijssel dat er vooral rijke westerlingen zouden komen om een nieuw
landgoed te realiseren. In de praktijk komt dit bijna niet voor en zijn het vooral stoppende boeren die de grond
reeds in bezit hebben. Zonder de grond reeds in eigendom te hebben is het financieel vaak niet interessant zo
wordt geconcludeerd in het interview met Klompe. Dit wordt beaamd door Derckx et al. (2010) die concludeert
dat de omstandigheden voor een stoppende agrariër uitermate gunstig zijn. De boer heeft grondbezit, kan
aansluiten bij zijn oude woonplek en heeft een grootte binding met zijn land.
Het is opvallend om te zien dat er in de provincie Overijssel opvallend weinig projecten gerealiseerd zijn en er
slechts een klein aantal in ontwikkeling is met name vergeleken met provincies als Noord-Brabant en
Gelderland. Het is onduidelijk of de eis tot NSW rangschikking bijvoorbeeld tot een belemmering leidt.

6.2.3 Conclusie projectniveau
Op basis van eerdere onderzoeken en de afgenomen intervieuws kan geconcludeerd worden dat er vier
verschillende typen initiatoren van nieuwe landgoederen zijn. Ten eerste de agrariër zonder opvolger. Ten
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tweede de agrariër die om bedrijfseconomische redenen moet stoppen. Ten derde een kleine groep
geforuneerde stedelingen en ten vierde de projectontwikkelaars. Ondanks dat er diverse factoren meespelen bij
het ontwikkelen van een nieuw landgoed is de belangrijkste factor van een initiator financieel gewin. Dit botst
dus met het belangrijkste doel van de provincies, nieuwe natuur. Het is daarom ook terrecht dat de provincies
strenge voorwaarden stellen aan nieuwe landgoederen om hun beleidsdoelen te realiseren en gezien de
verwachte invloed op de omgevingskwaliteit. De provinciale verschillen in beleid lijken hun invloed te hebben op
het projectniveau. Want er kan worden geconcludeerd dat er tussen provincies grootte verschillen zitten in
kwantiteit en kwaliteit van nieuwe landgoederen en in de effectiviteit van het proces. In de provincies NoordBrabant en Overijssel zijn veel nieuwe landgoederen in ontwikkeling maar opvallend weinig gerealiseerd. In de
provincie Gelderland zijn veel nieuwe landgoederen ontwikkeld maar waarvan de invloed op de
omgevingskwaliteit nog niet als bijzonder positief wordt ervaren. Over het algemeen lijkt het dus zo dat hoe
strenger de eisen voor nieuwe landgoederen hoe minder er gerealiseerd worden, of in ieder geval hoe langer
het proces duurt.

6.3 Conclusie gemeentelijk en projectniveau en omgevingskwaliteit
Deze paragraaf geeft antwoord op deelvraag 5: Wat is de invloed van het provinciaal beleid op de bijdrage aan
de omgevingskwaliteit van nieuwe landgoederen, zoals die via het gemeentelijke beleid wordt gerealiseerd.
Hiervoor is het gemeentelijk beleid in de drie provincies indirect onderzocht met het oog op de invloed van de
provincie op dit beleid. Op basis van het onderzoek van Muskens (2009) en de interviews met medewerkers
van de provincies kan geconcludeerd worden dat het meerendeel van de gemeenten geen beleid heeft voor
nieuwe landgoederen. De onderzochte provincies geven aan dat er wel enkele positieve voorbeelden zijn van
gemeentelijk beleid en dat er een stijgende lijn zit in het aantal gemeentes die beleid ontwikkelen. Deze
ontwikking achten zij zeer gewenst. De onderzochte provincies onderkennen het belang van gemeentelijk
beleid voor nieuwe landgoederen. Initiatoren van nieuwe landgoederen kloppen als eerste aan bij de gemeente
en indien de gemeente niet gecharmeerd is van het nieuwe landgoed is de slagingskans van het project gering
en wordt de provincie ook niet betrokken in de besluitvorming.
Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de invloed van het provinciale beleid op gemeentelijke
beleid nog erg groot is. Gemeenten volgen op kwalitatief gebied de lijn van de provincie, op kwantiatief gebied
wordt er soms afgeweken van de provincie. Gemeenten hebben de mogelijkheid om bijvoorbeeld in landelijke
gebieden strengere dan soepelere eisen te stellen aan de minimale oppervlakte van een nieuw landgoed of het
aantal woonhuizen en dit doen zij dan ook in enkele gevallen. Hierbij zal het eerder gaan om strengere
voorwaarden. Er is echter één uitzondering op de invloed van de provincie, namelijk het huis van allure. Op dit
gebied is de invloed van de provincie beperkt want de kwalitatieve beoordeling wordt uitgevoerd door een
welstandscommissie. Echter deze welstandscommissies zijn hier per definitie niet voor geschikt (Het oversticht,
2010). Niet alle provincies zijn hiervan op de hoogte en de potentiële negatieve invloed van een huis van allure
op de omgevingskwaliteit lijkt over het algemeen onderschat te worden.
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Hoofdstuk 7 Conclusies, aanbevelingen en reflectie
Dit hoofdstuk is een afsluitend hoofdstuk waarin het antwoord op de hoofdvraag geformuleerd zal worden in de
vorm van een aantal aanvelingen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de conclusies die te trekken zijn op
basis van de zes afzonderlijke deelvragen. Het gaat om de volgende centrale vraag: Op welke wijze kan het
beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal niveau worden verbeterd om de invloed van dit beleid op de
omgevingskwaliteit te optimaliseren? Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er gedurende dit onderzoek
alleen is gekeken naar de begrippen, beleiddoelen en beleidsinstrumenten van met name de provincie. De
aanbevelingen hebben dan ook vooral betrekking op deze drie categorieën. In paragraaf 7.1 worden de
deelvragen beantwoord waarna in paragraaf 7.2 een antwoord wordt gegeven op de centrale vraag in de vorm
van een reeks aanbevelingen. Afsluitend zal in paragraaf 7.3 gereflecteerd worden op het onderzoeksproces.

7.1 Conclusies
In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de deelvragen om tot een reeks aanbevelingen te komen in
paragraaf 7.2. Indien er in de deelvragen wordt gesproken over beleid wordt hier het omgevingsbeleid mee
bedoeld zoals dat is omschreven in paragraaf 2.4 (zie figuur 2, p. 23).
1. Wat is het beleid voor nieuwe landgoederen op Rijksniveau?
Uit hoofdstuk 3 (p. 25-29) blijkt dat het beleid voor nieuwe landgoederen op Rijksniveau een lange weg heeft
doorgemaakt vanaf de lancering in het Bosbeleidsplan (Ministerie van LNV, 1992). Op dit moment is het
planologisch bindende beleid voor nieuwe landgoederen vormgegeven in de Nota Ruimte (Ministerie van
VROM, 2005). Daarnaast zijn er echter in de loop der jaren vele beleidsstukken verschenen die samen de
informatie hebben gegeven voor de antwoorden op de begripsdefinities, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten.
Het belangrijkste kader waarop het provinciale nieuwe landgoederen beleid is gebasseerd is de Rijksdefinitie
van een nieuw landgoed (Ministerie van VROM, 2008, p. 2.):
• bos of natuurcomplex van minimaal 5 hectare;
• mogelijk vergezeld van andere gronden;
• 90% is opengesteld voor publiek;
• bouwwerk van allure met maximaal 3 wooneenheden;
• architectonische eenheid van bebouwing en groen;
Het Rijk ziet nieuwe landgoederen als instrument om een aantal beleidsdoelen te realiseren en niet als
beleidsdoel op zich. Op basis van de diverse beleidsdocumenten die in de loop der jaren zijn verschenen is een
indeling gemaakt in de drie voornaamste beleidsdoelen waarvoor nieuwe landgoederen volgens het Rijk een
passend instrument zijn. Hierbij gaat het ten eerste om het realiseren van nieuwe natuur, ten tweede om het
versterken van het landschap en ten derde om het versterken van de recreatieve waarden van een gebied,
liefst rond een stad.
Het Rijk heeft geen sterke beleidsinstrumenten om de genoemde beleidsdoelen te bereiken. Het Rijk heeft wel
twee stimuleringsinstrumenten in de vorm van een rangschikking onder de Natuurschoonwet en van diverse
financieringsinstrumenten uit het Nationaal Groenfonds. Het Rijk is met betrekking tot het bereiken van de
beleidsdoelen afhankelijk van de uitwerking van het beleid door provincies en gemeenten.
2. Wat is het beleid voor nieuwe landgoederen op provinciaal niveau?
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Het beleid voor nieuwe landgoederen is op het moment van schrijven aan verandering onderhevig. Na het
lanceren van het initiatief voor nieuwe landgoederen hebben de onderzochte provincies hier beleid voor
ontwikkeld in het voormalige streekplan of een speciale provinciale nota. Echter met de nieuwe Wro is het
planologische beleid in de provincies aan het veranderen van een streekplan naar een provinciale verordening
en een structuurvisie. De onderzochte provincies zijn hier op het moment van schrijven nog niet mee klaar.
Voor dit onderzoek is het beleid van de provincies onderzocht in de oude vorm (streekplannen en nota‟s) maar
is ook rekening gehouden met mogeijke verandering die bijvoorbeeld zijn opgetekend in interim beleid of
concept beleid.
Alle onderzochte provincies hebben specifiek beleid ontwikkeld voor nieuwe landgoederen. Hier zitten wel
onderlinge verschillen in. Gezien de regionale verschillen tussen bijvoorbeeld een meer landelijke provincie
zoals Overijssel en een meer stedelijke zoals Noord-Brabant is dit ook niet meer dan logisch. De belangrijkste
verschillen zitten in de gehanteerde definities van begrippen en de mate waarin beleidsinstrumenten worden
gebruikt.
Nu zullen kort de belangrijkste verschillen worden aangeduid tussen de drie onderzochte begrippen. Op de
eerste plaats het begrip nieuw landgoed. De definiëring van het begrip nieuw landgoed is in de ene provincie
compacter dan in de andere. Met name op het gebied van minimale grootte en inhoudelijke vorm worden
andere eisen gesteld. Dit is een logische stap gezien de regionale verschillen. Het begrip omgevingskwaliteit
komt praktisch niet voor in de beleidsdocumenten van de onderzochte provincies en is dan ook niet nader
gedefinieerd. In relatie tot nieuwe landgoederen wordt over het algemeen gesproken over ruimtelijke kwaliteit.
Deze ruimtelijke kwaliteit wordt vervolgens gedefinieerd met de definitie van Hooimeijer et al. (2001) in termen
van toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde. Deze algemene termen worden door de provincies
verduidelijkt in termen van natuur/ecologie, cultuurhistorie en landschap, recreatieve waarden, beeldkwaliteit en
rood. Hierbij blijkt uit de achterliggende veronderstellingen wel dat met name de begrippen nieuwe natuur
(groen) en rood het zwaarst wegen in de beoordeling of een nieuw landgoed een positieve invloed heeft op de
ruimtelijke kwaliteit.
Het begrip huis van allure blijkt het meest onduidelijke begrip in het beleid omtrent nieuwe landgoederen. Op
provinciaal niveau (behalve in de provincie Overijssel) is dit begrip niet nader gedefinieerd en toetst de provincie
met betrekking tot de omgevingskwaliteit alleen aan de inhoudsmaat van het wooncomplex. De kwalitatieve
toetsing of een wooncomplex daadwerkelijk is te omschrijven als een huis van allure dat iets toevoegd aan de
omgevingskwaliteit ligt bij de welstandscommissie. Deze commissie is hier echter niet geschikt voor (Het
Oversticht, 2010).
Met betrekking tot de beleidsdoelen die de onderzochte provincies hebben voor nieuwe landgoederen kan
geconcludeerd worden dat elke provincie aangeeft naar een algemene kwaliteitsverbetering van het landschap
of in bredere zin de ruimtelijke kwaliteit te streven. Een nieuw landgoed moet hier aan bijdragen door op alle in
de definitie van ruimtelijke kwaliteit (omgevingskwaliteit) van belang zijnde onderdelen van een nieuw landgoed
goed te scoren. Het belangrijkste verschil dat geconstateerd is in de beleidsdoelen is dat de provincies
Gelderland en Overijssel nieuwe landgoederen als een kans zien om met private middelen delen van de EHS te
realiseren. De provinie Noord-Brabant is het hier niet mee eens en houd strikt vast aan de stelling dat een
nieuw landgoed niet kan bijdragen aan de EHS. Het zou goed zijn om te onderzoeken of een nieuw landgoed
deels binnen de EHS kan vallen zodat het beleidsdoel van nieuwe landgoederen en het beleidsdoel van de
EHS gecombineerd kunnen worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat provincies onderling meer kennis gaan
delen dan nu het geval is.
Het instrumentarium van de provincies is cruciaal in het beleid van nieuwe landgoederen. Gezien het feit dat
gemeenten over het algemeen geen passend beleid hebben voor nieuwe landgoederen is de provincie de partij
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die toetst of een nieuw landgoed in voldoende mate bijdraagd aan de omgevingskwaliteit. Hiervoor heeft de
provincie een voldoende breed instrumentarium beschikbaar waar echter niet altijd optimaal gebruik van wordt
gemaakt. De duurzaamheid van een nieuw landgoed is voldoende gewaarbord. Door de planologische
functiewijzing van agrarische grond naar natuur gecombineerd met een Natuurschoonwet rangschikking of een
private overeenkomst zorgt voor een duurzame ontwikkeling in het landelijk gebied. Juist door het feit dat het
nieuwe landgoed zo lang invloed zal hebben op de omgevingskwaliteit maakt het van belang hier extra kritisch
naar te kijken bij de ontwikkeling. Het toetsingsinstrumentarium van de provincie hiervoor wordt verschillend
ingevuld. De provincie Noord-Brabant lijkt hierin het uitvoerigst te zijn en de provincie Gelderland het minst. Op
basis van deze conclusie en het feit dat er in de provincie Gelderland veel nieuwe landgoederen zijn
gerealiseerd en in de provincie Noord-Brabant weinig lijkt er een verband te zijn tussen het
toetsingsinstrumentarium en de lengte van het proces. Echter hierdoor wordt wel voorkomen dat er nieuwe
landgoederen worden gerealiseerd waar men later niet gelukkig mee is en waarvan de ruimtelijke meerwaarde
achteraf als niet bijzonder groot wordt beoordeeld (Derckx et al. 2010).
Naast subsidies voor de omschakeling van agrarische naar natuur gronden, inrichtings en beheerssubsidies
hebben de provincies nog een belangrijk instrument. Dit is de rol van een provinciale beleidsmedewerker in de
rol van procesbegeleider. Deze rol wordt tot nu toe onvoldoende ingevuld maar bied zeer veel potentie om het
proces te versnellen en tevens de kwaliteit van het nieuwe landgoed te verbeteren.
3. Wat is het verschil tussen Rijksbeleid en provinciaal beleid voor nieuwe landgoederen en hoe kunnen
die verschillen worden verklaard?
Provincies worden in ruime mate vrijgelaten om het beleid voor nieuwe landgoederen vorm te geven. De Nota
Ruimte is hierbij sturend. Nieuwe landgoederen zijn vrij om aan nieuwe landgoederen aanvullende voorwaarden
te stellen en dit doen zij ook zo is te concluderen. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de begrips- en
probleemdefinities, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten, de verschillen tussen het Rijk en de provincies
binnen deze drie onderdelen zijn in paragraaf 5.4 (p. 52-54) besproken en verklaard en worden nu kort
samengevat. Het belangrijkste kader voor het nieuwe landgoederen beleid van het Rijk is de definitie van het
begrip nieuw landgoed. Deze definitie bestaat uit een aantal met name kwantitatieve eisen met betrekking tot
de minimale grote, bouwvolume, areaal natuur, openstelling en beeldkwaliteit van een nieuw landgoed. Van
deze definitie wijken de provincies af op vier belangrijke punten. Namelijk ten eerste de grote in areaal, ten
tweede openstelling, ten derde bouwvolume en ten vierde op het gebied van architectonische eenheid van
groen en bebouwing. Afwijking van de definitie van het Rijk door de provincies is gebaseerd op een aantal
factoren. Ten eerste praktische problemen (toetsing van de openstelling). Ten tweede door onvoorziene
projecten zoals zeer grote nieuwe landgoederen, waarvoor een grote hoeveelheid bouweenheden nodig is. Ten
derde door verschillen tussen provincies, de ene provincie heeft meer landelijk gebied waardoor een grotere
schaal van nieuwe landgoederen gerechtvaardigd is.
Omgevingskwaliteit wordt in het Rijksbeleid noch in het provinciale beleid gedefinieerd. Over het algemeen
worden nieuwe landgoederen geachte een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Het meest
problematische begrip in het nieuwe landgoederen beleid is het begrip huis van allure. Dit begrip wordt op
Rijksniveau niet gedifineerd behalve in termen van een stijlvol gebouw en in samenhang met het groen.
Provincies schuiven de verantwoordelijkheid voor de toetsing van een huis van allure af naar gemeenten en
ondersteunen de gemeenten hier niet in. Dit zorgt voor een grote onduidelijkheid en subjectivieit bij het
beoordelen van de beeldkwaliteit van een bouwwerk op een nieuw landgoed bij gemeenten en bij het
projectniveau. Het Rijk geeft in de Nota Ruimte aan dat de provincies de verantwoordelijkheid moeten nemen
bij problemen van bovenregionaal belang. Het probleem rondom het begrip huis van allure is van
bovenregionaal belang en kan uitstekend op provinciaal niveau opgelost worden zo laat de provincie Overijssel
zien.
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Het Rijk heeft nieuwe landgoederen gelanceerd als instrument om nieuwe natuur te realiseren. Door de jaren
heen zijn hier echter veel meer onderdelen bijgekomen zoals landschap, recreatie, beeldkwaliteit,
cultuurhistorie en architectuur. Dit zorgt er voor dat het Rijk nieuwe landgoederen steeds meer ziet als een
totaal instrument dat bij moet dragen aan de algehele ruimtelijke kwaliteit. De provincies volgen deze
beleidsdoelen op papier. Achterliggende veronderstellingen bij provincies wijzen er echter op dat bepaalde
onderdelen van een nieuw landgoed belangrijker worden geacht dan andere. Over het algemeen is de
achterliggende veronderstelling bij provincies dat nieuwe natuur de primaire toevoeging voor de ruimtelijke
kwaliteit is die door nieuwe landgoederen gerealiseerd kan worden. Opvallend genoeg stelt juist de provincie
Noord-Brabant dit het meest onomwonde maar is het juist in deze provincie onmogelijk om delen van nieuwe
landgoederen binnen EHS gebieden te laten vallen. Recreatie, beeldkwaliteit, landschap en rood worden gezien
als met nieuwe natuur samenhangde factoren die echter ondergeschikt lijken te zijn.
Het instrumentarium van het Rijk in relatie tot de verwachte invloed op de omgevingskwaliteit van nieuwe
landgoederen is summier. Het enige instrument dat het Rijk geschikt heeft gemaakt voor nieuwe landgoederen
is de Natuurschoonwet (NSW). Dit instrument is niet verplicht (behalve in de provincie Overijssel) en indien
toegepast geeft dit alleen garanties voor de duurzaamheid (die ook anders gegarandeerd kan worden) en de
publieke openstelling. Het beleidsinstrumentarium van de provincies is veel uitgebreider en praktischer. De
inhoudelijke toetsing van de invloed van een nieuw landgoed op de omgevingskwaliteit vindt plaats door de
provincie. Het is opvallend om te constateren dat de enige uitzondering hierop het huis van allure is. Juist op dit
onderdeel moet de provincie eisen stellen, die recht doen aan regionale cultuurhistorische verschillen maar ook
inspirerend zijn en uitdagen tot creativiteit. Het belangrijkste verschil in het instrumentarium tussen Rijk en
provincies is echter dat de provincie de mogelijkheid heeft om het proces persoonlijk te begeleiden en de juiste
richting in te sturen. De provincie kan door een goede procesbegeleiding in samenwerking met de gemeenten
garanderen dat de invloed van een nieuw landgoed op de omgevingskwaliteit recht doet aan de beleidsdoelen
van het Rijk en de provincie, dit gebeurd tot nu toe onvoldoende.
4. In hoeverre biedt, in het bijzonder de vertaalslag van het Rijksbeleid voor nieuwe landgoederen naar
provinciaal beleid garanties voor de omgevingskwaliteit in de provincies?
Dit onderzoek heeft zich niet gericht op de doorwerking van het Rijksbeleid naar provinciaal beleid voor nieuwe
landgoederen. Desondanks is het zinvol om te kunnen constateren of het Rijksbeleid een voldoende breed
kader biedt voor de provincies om te garanderen dat nieuwe landgoederen in Nederland voldoen aan een reeks
basis kwalificaties. Op basis van de uitwerking van het Rijksbeleid voor nieuwe landgoederen door de drie
onderzochte provincies kan geconcludeerd worden dat het Rijk een bepaald basis kader biedt waarin provincies
de ruimte hebben om aanvullende strengere voorwaarden te stellen. Van deze mogelijkheid lijken de provincies
gebruik te maken. De provincies waar veel aanvullende eisen gesteld worden aan initiaftiefnemers van een
nieuw landgoed (Noord-Brabant en Overijssel) zijn opvallend genoeg ook de provincies waar het
realisatieproces van een nieuw landgoed ook zeer lang duurt. Waar de provincie minder aanvullende
voorwaarden stelt (Gelderland) wordt geconstateerd dat de feitelijke toevoeging aan de omgevingskwaliteit van
gerealiseerde nieuwe landgoederen tegenvalt. Het Rijksbeleid is dus een basis waar provincies mee kunnen
werken en die voldoende ruimte biedt voor gedeferentieerd provinciaal beleid. Deze basis geeft echter geen
garantie voor een positieve invloed op de omgevingskwaliteit Hiervoor is specifiek provinciaal en gemeentelijk
beleid nodig die recht doet aan lokale verschillen.
5. Wat is de invloed van het provinciaal beleid op de bijdrage aan de omgevingskwaliteit van
gerealiseerde nieuwe landgoederen, zoals die via het gemeentelijk beleid worden gerealiseerd?
De invloed van het provinciale beleid is bepalend voor de omgevingskwaliteit van gerealiseerde nieuwe
landgoederen. Het Rijksbeleid is weinig concreet, de definiering van begrippen is algemeen, doelen zijn weinig
concreet en het instrumentarium is zeer beperkt. Gemeenten kijken met name naar het provinciale beleid en
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zijn ruim 15 jaar na de oproep van het Rijk (Ministerie van LNV, 1995) nog ver achter met aanpassen van hun
planologische beleid met aanvullende bepalingen voor nieuwe landgoederen. In de praktijk is het provinciale
beleid dus bepalend. Dit beleid is dan ook van grote invloed op de omgvingskwaliteit van gerealiseerde nieuwe
landgoederen. Uit de inventarisatie van Derckx et al. (2010) komt echter nadrukkelijk naar voren dat de
ruimtelijke meerwaarde (omschreven in termen van landschappelijke, cultuurhistorische en architectonische
kwaliteit) nog niet bijzonder groot is bij de gerealiseerde nieuwe landgoederen. De samenhang tussen
bebouwing en groen wordt gemist. Een hoofdmoment ontbreekt en het landgoed is teveel een lappendeken aan
landschapselementen. Bovendien heeft de architectuur weinig uitstraling. Ook Muskens (2009) stelt dat het
huidige provinciale beleid weinig efficient is en niet effectief.
In dit onderzoek is ook duidelijk naar voren gekomen dat het beleid in sommige provincies niet altijd even
efficient is. Dit geldt met name voor de provincies Noord-Brabant en Overijssel waar veel projecten in de pijplijn
zitten maar waar er maar weinig nieuwe landgoederen zijn gerealiseerd (zie paragraaf 6.2, p.56-60). In
Gelderland geldt het tegenovergestelde. Hier zijn veel projecten gerealiseerd waar men al terugkijkend niet
altijd even enthousiast over is gezien de invloed op de omgevingskwaliteit (H. Van Zandbrink, persoonlijke
communicatie, 19-01-2010). Deze voorbeelden tonen aan dat het provinciaal beleid effectief moet zijn maar
tevens efficient. Met effectief wordt bedoeld dat het provinciaal beleid ervoor moet zorgdragen dat nieuwe
landgoederen bijdragen aan de omgevingskwaliteit. Want zoals eerder geconcludeerd is het kader van het Rijk
hier niet specifiek genoeg voor en volgen gemeenten het provinciale beleid op de voet. Met efficientie wordt
bedoeld dat het beleid van de provincie niet dusdanig dichtgetimerd moet zijn dat er geen nieuwe landgoederen
worden gerealiseerd. Er diend een zorgvuldig evenwicht gevonden te worden tussen de efficientie en de
effectiviteit van het provinciaalbeleid. Voor een aantal belangrijke problemen dan wel onduidelijkheden rondom
de effectiviteit en efficientie van het beleid met het oog op de effecten op de omgevingskwaliteit zijn daarom een
aantal aanbevelingen opgenomen in paragraaf 7.2.
6. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de invloed van het provinciaalbeleid voor nieuwe
landgoederen op de omgevingskwaliteit te optimaliseren?
Het antwoord op deze deelvraag is uitgewerkt in paragraaf 7.2.

7.2 Aanbevelingen
De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volgt: Op welke wijze kan het beleid voor nieuwe landgoederen op
provinciaal niveau worden verbeterd om de invloed van dit beleid op de omgevingskwaliteit te optimaliseren? In
deze paragraaf zal afsluitend deze centrale vraag worden beantwoord in de vorm van een aantal aanbevelingen.
Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een beleidsevaluatie van het provinciale omgevingsbeleid van nieuwe
landgoederen met de drie evaluatiecriteria: begrips- en probleemdefinties, beleidsdoelen en
beleidsinstrumenten. De effecten van het provinciale nieuwe landgoederen beleid op de omgevingskwaliteit
staan centraal in dit onderzoek. Echter het provinciale beleid is niet het enige beleidsniveau dat invloed heeft op
een nieuw landgoed en daarmee op de omgevingskwaliteit. Het Rijk en de gemeenten hebben ook een
bepaalde invloed op de vorm en locatie van nieuwe landgoederen. Uit dit onderzoek blijkt dat de rol van het Rijk
beperkt is en dat gemeenten over het algemeen het beleid van provincies volgen. Daardoor is het provinciale
beleidsniveau voor nieuwe landgoederen van doorslaggevend belang en hebben de provincies dus een grote
invloed op de omgevingskwaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn tussen het beleid voor
nieuwe landgoederen en dat deze verschillen grote invloed lijken te hebben op de kwantiteit en de kwaliteit van
nieuwe landgoederen. Over het algemeen kan ook geconcludeerd worden dat gerealiseerde nieuwe
landgoederen op dit moment nog niet bijzonder veel bijdragen aan de algemene omgevingskwaliteit. Op basis
van deze uitkomsten zoals ze uitvoering zijn behandeld in paragraaf 7.1 zijn een aantal aanbevelingen te
onderscheiden voor het provinciale beleidsniveau. Deze aanbevelingen zijn gericht op een kwaliteitsverbetering
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van het provinciale beleid met het oog op de omgevingskwaliteit. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de
conclusies van dit onderzoek en gerangschikt op volgorde van de behandelde deelvragen.
1. Uit het antwoord op deelvraag 2 blijkt dat twee van de drie onderzochte provincies nieuwe
landgoederen als instrument ziet om delen van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) te realiseren. De
provincie Noord-Brabant kiest hier niet voor. Op basis van dit onderzoek is niet te concluderen of een
deel van een nieuw landgoed wel of niet gelegen kan zijn in de EHS. Hier is uitgebreid ecologisch
onderzoek voor nodig. Echter het realiseren van een deel van een nieuw landgoed in de EHS of
provinciale natuurgebieden zou niet op voorhand uitgesloten moeten worden zonder degelijk
ecologisch onderzoek. De aanbeveling luidt dan ook om hier uitgebreid ecologisch onderzoek naar te
laten doen en per initiatief te kijken of het gewenste natuurdoeltype redelijkerwijs door een private
actor behaald kan worden. Zo ja dan zou het onderdeel groen van een nieuw landgoed hiervoor
geschikt kunnen zijn. Uiteraard dient hier wel streng op te worden toegezien gedurende het planproces,
de aanleg en het beheer (bijvoorbeeld door een provincie of provinciaal landschap). Indien het
mogelijk blijkt om delen van de EHS te realiseren met private partijen in de vorm van delen van een
nieuw landgoed is dit een uitstekende optie voor beide partijen.
2. Uit het antwoord op deelvraag 3 blijkt dat een van de belangrijkste tekortkomingen van het provinciale
beleid voor nieuwe landgoederen de lacune rondom het begrip huis van allure is. Er wordt
geconcludeerd dat de provincie juist op dit onderwerp eisen moet stellen die recht doen aan regionale
cultuurhistorische verschillen maar die tegelijkertijd inspireren en uitdagen tot creativiteit. De provincie
Overijssel heeft hiervoor een passend instrument ontwikkeld waar andere provincies veel inspiratie uit
kunnen halen. Namelijk een gespreksagenda voor gemeenten en het projectniveau. Deze
gespreksagenda geeft geen definitie van een huis van allure maar geeft uitgangspunten waar een
architect zich op zou moeten baseren bij het ontwerpen van een huis van allure. Dit geeft de architect
inspiratie voor het ontwerpen en geeft de welstandscommissie een instrument om een huis van allure
beter te kunnen toetsen aan regionale wensen. Door middel van een gespreksagenda kan een
provincie dus meer sturing geven aan de beeldkwaliteit van een huis van allure en daardoor meer
invloed uitoefenen op de omgevingskwaliteit.
3. De meest gehoorde klacht van een initiator van een nieuw landgoed is de lange duur van het proces
(Muskens, 2009). Uit het antwoord op deelvraag 5 blijkt dat met name in de provincies Noord-Brabant
en Overijssel het beleid niet bijzonder efficiënt is gezien het feit dat er bijna geen nieuwe landgoederen
zijn ontwikkeld. Deze provincies zijn ook strenger in hun eisen dan bijvoorbeeld de provincie
Gelderland. Echter de gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit van nieuwe landgoederen in bijvoorbeeld de
provincie Gelderland wordt als niet bijzonder groot ervaren (Derckx et al, 2010). Om het proces te
versnellen en toch een goede invloed op de omgevingskwaliteit te houden moet er een middenweg
gevonden worden. Hiervoor wordt op dit moment de provinciale beleidsmedewerker ingezet die belast
is met nieuwe landgoederen. Het probleem hierbij is dat provinciale beleidsmedewerkers
achterliggende veronderstellingen hebben die er voor zorgen dat bepaalde onderdelen van een nieuw
landgoed zoals bijvoorbeeld recreatie en beeldkwaliteit tot nu toe onderbelicht blijven. Om toch het
proces te versnellen maar tegelijk de kwaliteit te verhogen moet de procesbegeleiding en de
inhoudelijk toetsing worden gescheiden. Het strekt tot aanbevelen om de procesbegeleiding door een
gespecialiseerde provinciale medewerker te laten doen, die de initiator persoonlijk begeleid en
ondersteund in samenwerking met de gemeente en eventueel een provincaal landschap. De
inhoudelijke toetsing zou vervolgens uitgevoerd moeten worden door een multidisciplinair team met
onder andere ecologen, planologen, (landschaps)architecten en recreatiespecialisten.
4. Op basis van de antwoorden op deelvragen 2, 3 en 5 blijkt dat provincies onderling niet communiceren
over hun ervaringen met nieuwe landgoederen. Dit vertaalt zich in het feit dat alle provincies tegen
deze dezelfde problemen aanlopen, namelijk rondom het huis van allure, de EHS en het langdurige
realisatieproces. Aanbevelingen 1, 2 en 3 gaan specifiek in op oplossingen voor deze problemen maar
om een algehele kwaliteitsverbetering van het provinciale nieuwe landgoederen beleid te realiseren is
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een periodieke uitwisseling van kennis en ervaring nodig. Een jaarlijks of tweejaarlijkse bijeenkomst
met de verantwoordelijke provinciale ambtenaren zou hier een invulling aan kunnen geven. Hier ligt
een taak voor bijvoorbeeld het Interprovinciaal overleg (IPO) of de ministeries van VROM of LNV.
5. Uit het antwoord op deelvraag 5 blijkt dat de invloed van de provincies op de omgevingskwaliteit zoals
die via gemeenten loopt zeer groot is. Dit komt doordat gemeenten over het algmeeen nog geen beleid
hebben voor nieuwe landgoederen en indien ze dit wel hebben dit over het algemeen gelijk is aan het
provinciale beleid. Gezien de grote lokale verschillen in een provincie is gemeentelijk beleid
onontbeerlijk. Gemeenten lijken echter zelf weinig haast te maken met het ontwikkelen van beleid. Het
inwerkingtreden van de nieuwe Wro en de beleidstransitie die dit in gang heeft gezet bij provincies en
gemeenten zorgt voor een uitgelezen kans om gemeentelijk beleid voor nieuwe landgoederen te
ontwikkelen. Provincies hebben hiervoor de kennis en de ervaring in huis en moeten gemeenten
activeren en ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe landgoederen beleid. Voor de provincie
vormt dit een goede gelegenheid om ten eerste het proces te versnellen. In de tweede plaats kan zo
de invloed van nieuwe landgoederen op de omgevingskwaliteit worden verbeterd door specifieker
beleid met oog voor de lokale omgeving en cultuurhistorie. Ten derde kan op deze manier voorkomen
worden dat projecten door het ontbreken van gemeentelijk beleid niet van de grond komen.

7.3 Reflectie
Dit onderzoek wordt afgesloten met een korte reflectie. In deze reflectie wordt kritisch teruggekeken op het
onderzoeksproces en de hieruit voortgekomen resultaten. Gedurende het onderzoeksproces zijn diverse
andere dan de gestelde onderzoeksvragen naar voren gekomen. Deze komen aan de orde in de suggesties
voor vervolgonderzoek.
Proces
Dit onderzoek is gelijktijdig gestart met het onderzoek van Muskens (2009). Samen zouden deze onderzoeken
een inkijk moeten geven in de situatie omtrent het beleid voor nieuwe landgoederen. Waar Muskens zich richtte
op de doorwerking van het beleid naar met name het gemeentelijk niveau voor nieuwe landgoederen heeft dit
onderzoek zich gericht op de effecten van het provinciaal beleid op de omgevingskwaliteit. Feit is dat dit
onderzoek een langere looptijd heeft gehad dan het onderzoek van Muskens. Hiervoor zijn een aantal redenen
aan te wijzen.
Ten eerste is het onderwerp complexer dan in eerste instantie gedacht; een nieuw landgoed is een complex
project om op te starten voor een initiator maar ook zeker om te beoordelen voor het beleidsniveau. Dit heeft
gezorgd voor een onoverzichtelijke brij aan beleid op diverse beleidsniveau‟s waar moeilijk doorheen was te
komen. Dit heeft verband met de tweede oorzaak voor het lange proces. Achteraf bezien, is in dit onderzoek te
veel hooi op de vork genomen door drie individuele provincies te onderzoeken. Voor een bachelor thesis bleek
het doornemen, vergelijken en verklaren van de verschillen tussen alle beleidsdocumenten toch wel erg veel
werk. Op de derde plaats bleek het begrip omgevingskwaliteit toch wel zeer lastig om het beleid mee te
analyseren omdat het praktisch nog niet is doorgedrongen in de beleidsdocumenten. Dit maakte een toch al
lastig begrip nog lastiger toe te passen in dit onderzoek. Uiteindelijk is hier wel een goede oplossing voor
gevonden door het te begrip te operationaliseren voor nieuwe landgoederen in termen van een aantal aspecten
die het Rijk en de provincies hebben onderscheiden als de belangrijkste toevoegingen van een nieuw landgoed
aan de ruimtelijke kwaliteit. Op de vierde plaats bleek het beleidsniveau van de provincie het meest omvangrijke
en daardoor ook meest complexe en abstractste beleidsniveau te zijn. Door de complexiteit van de
beleidsdocumenten was er sprake van veel deskresearch en weinig veldwerk. Toch heb ik hier wel heel veel
van geleerd, zeker omdat ik gezien mijn vooropleiding een belangrijk leerpunt was in mijn voorbereiding voor de
masterthesis. Op de vijfde plaats bleken interviews een zeer tijdrovende bezigheid te zijn, vooral het plannen
duurde soms lang al was het contact met de provinciale beleidsmedewerks goed. Helaas heb ik niet de

67

mogelijkheid gehad om meerdere interview rondes af te nemen. Inhoudelijk zou dat achteraf wel beter zijn
geweest. Nu is er voor gekozen om doormiddel van telefoon of e-mail contact tot verdiepende antwoorden te
komen, dit is toch niet ideaal gebleken. Het was dus met name voor de achterliggende veronderstellinge beter
geweest om meerdere interview rondes te houden.
Deze vijf factoren hebben er onder andere voor gezorgd dat het proces lang heeft geduurd. Het is echter wel
een leerzaam proces geweest. Want ik kan concluderen dat ik mijn niveau van kennis op dit onderdeel in
verregaande mate verdiept heb zoals ik mijzelf ook ten doel gesteld had. Bovendien heb ik daarnaast door het
uitgebreide literatuuronderzoek tijdens dit onderzoek mijn kennis van de planologie verbreed. Mijn belangrijkste
leerpunt is echter het ontwerpen van een wetenschappelijk onderzoek geweest, met name de
onderzoeksafbakening en methodebepaling heb ik als lastig ervaren. Uiteindelijk is dit gelukkig wel gelukt ook al
is het onderzoeksonderwerp achteraf nog te breed gebleken. Als ik dit onderzoek nogmaals moest doen zou ik
meer tijd hebben vrijgemaakt voor meerdere rondes van diepgravende interviews. De beleidsstudie zou ik meer
afgebakend hebben en in kortere tijd hebben voltrokken. De gehanteerde beleidstheorie in combinatie met het
begrip omgevingskwaliteit is wel zeer nuttig geweest voor mijn onderzoek ondanks dat ik hier zeer veel
aanpassingen aan moest doen en ik dus niet een simpel stappenplan kon volgen in dit onderzoek. De theorie in
combinatie met het begrip omgevingskwaliteit is voor mij een echte geweest tijdens dit onderzoek waaraan ik
heb kunnen vasthouden. Terugkijkend op het proces stemt het eindresultaat tot tevredenheid. Hopelijk wordt dit
eindresultaat door de belanghebbenden gelezen en maken zij werk van de aanbevelingen. Want verbeteringen
op dit beleidsniveau met name op het gebied van de EHS, huis van allure, het lange realisatieproces en
communicatie in het algemeen zijn broodnodig om er voor zorg te dragen dat nieuwe landgoederen in grotere
mate kunnen bijdragen aan de omgevingskwaliteit.
Vervolgonderzoek
Zoals ook besproken in paragraaf 1.2 (p. 8-10) is er weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar nieuwe
landgoederen de laatste jaren. Waar Westerbeek (2004) zich richte op de doorwerking van Rijksbeleid naar
provinciaal beleid en Muskens (2009) zich ook richte op de doorwerking van provinciaal beleid naar
gemeentelijk beleid en het projectniveau richt dit onderzoek zich met name op de effecten van het beleid op de
omgevingskwaliteit. Hiervoor is geen vergelijkbaar onderzoek op dit beleidsonderwerp voorhanden geweest. Dit
onderzoek zou daarom kunnen dienen als startpunt naar de effecten van het beleid voor nieuwe landgoederen.
Men zou in vervolg onderzoek vragen kunnen stellen als:
1. Wat is het beleid voor nieuwe landgoederen in andere provincies?
2. Hoever zijn gemeenten feitelijk met beleid voor nieuwe landgoederen?
3. Op welke manier kan het ondervonden spanningsveld in het nieuwe landgoederen beleid tussen
kwalitatieve eisen en kwantitatieven resultaten zo goed mogelijk opgelost worden?
4. Wat is de invloed van de nieuwe Wro op het nieuwe landgoederen beleid in Nederland?
5. Wat is de invloed van een nieuw landgoed indien deels gelegen binnen de EHS met betrekking op de
natuurdoeltypen?
6. Wat is de doelmatigheid van het instrument nieuw landgoed met betrekking tot de omgevingskwaliteit?
In andere woorden kan die omgevingskwaliteit niet eenvoudiger en doeltreffender verbeterd worden?
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Bijlage 1 Natuurschoonwet
De Natuurschoonwet is in 1928 tot stand gekomen en in 1989 en 2007 geschikt gemaakt voor nieuwe
landgoederen. Deze wet geeft fiscale tegemoetkomingen aan eigenaren van landgoederen (en dus ook nieuwe
landgoederen) op voorwaarde dat ze deze in stand houden en het natuurschoon bevorderen. Indien een
landgoed eigenaar hier gebruik van wil maken kan men een onroerende zaak (aan grote en vorm zijn eisen
gebonden) rangschikken als NSW landgoed bij LNV (Laser, 2004). Dit kan ook voor een nieuw landgoed want
onder een landgoed verstaat de Natuurschoonwet uit 1928:
“Een landgoed is een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden
bezette onroerende zaak – daaronder begrepen die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het
landgoed passende, opstallen voorkomen - voorzover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn
karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is” ( Laser, 2004, p. 2).
Ook nieuwe landgoederen passen dus in deze definitie. Indien een initiatiefnemer van een nieuw landgoed in
aanmerking wil komen voor een NSW rangschikking zijn er wel een aantal voorwaarden:
Het landgoed is minstens 5 ha, aaneengesloten, of een (deel van een) historische buitenplaats die
minimaal 1 ha groot is. Onder bepaalde voorwaarden kan een onroerende zaak van minder dan 5 ha
ook als een NSW- landgoed worden aangemerkt.
Het landgoed bestaat voor minstens 30% uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een combinatie
van beide is ook mogelijk. (Unie van Bosgroepen, 2010)
De fiscale tegemoetkomingen kunnen betrekking hebben op:
Het successierecht
Het schenkingsrecht
Het recht van overgang
De onroerende zaakbelasting
De overdrachtsbelasting
De kapitaalsbelasting
De inkomstenbelasting
De vennootschapsbelasting ( Laser, 2004, p. 2)
Hierbij moet aangetekend worden dat van de eerste drie tegemoetkomingen gebruik gemaakt kan worden als er
sprake is van 90% openstelling. Op 1 juni 2007 is de Natuurschoonwet uit 1928 op een aantal punten gewijzigd
waardoor het voor agrariërs eenvoudiger is geworden om een NSW rangschikking te verkrijgen. Daarnaast zijn
er belanrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het gezamelijk rangschikken van onroerend goed tot
een NSW landgoed. Het gaat te ver in het kader van dit onderzoek om de verdere details van de
Natuurschoonwet en de veranderingen hierin te bespreken. Verdere details over de NSW zijn te vinden in het
document Landgoed als Natuurschoon (Dienst regelingen, 2008) en in de Handleiding Natuurschoonwet 1928
(Laser, 2004).
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Bijlage 2 Geïnterviewde personen en interviewguide
Geïnterviewde personen
Provincie Noord Brabant
Inge Slippens, planologe, 03-05-2010.
Provincie Gelderland
Herman van Zandbrink, operationeel beleidsmedewerker nieuwe landgoederen, 19-01-2010.
Provincie Overijssel
Marrit Klompe, beleidsmedewerkster nieuwe landgoederen, 15-12-2009.
Interviewguide
Voorafgaand aan de interviews met de provinciale beleidsmedewerkers van Noord-Brabant, Gelderland en
Overijssel is deze interviewguide ontwikkeld. Het doel van deze interviews is om de achterliggende
veronderstellingen achter het provinciale nieuwe landgoederen beleid boven tafel te krijgen. Hiervoor is een
halfgestructureerd interview een veelgebruikte methode. Er is geen gebruik gemaakt van een strakke vragenlijst
maar van een interviewguide om het interview richting te geven. Rekening houdend met de theorie uit
bijvoorbeeld Baarda en De Goede (2007) is het interview gestructureerd aan de hand van hoofd- (aangegeven
met nummers) en subtopics (aangegeven met bolletjes). Er wordt gestart met persoonlijke gegevens van de
geïnterviewde, zover die betrekking hebben op zijn of haar functie. Vervolgens wordt zoals in het gehele
onderzoek het beleid van de provincies nader onderzocht aan de hand van: begrips- en probleemdefinities,
beleidsdoelen en beleidsinstrumenten. Uiteraard wordt er tijdens de interviews in de subtopics ook nader
ingegaan op de rol van het Rijk, gemeenten en het projectniveau. De interview duur bedraagd een tot anderhalf
uur.
Persoonsgegevens.
Opleiding.
Ervaringen.
Werk, aard en omvang bij de provincie
Begrip- en probleemdefinities.
Nieuw landgoed.
o Definitie provincie.
o Op welke punten is er een bewuste afwijking van de Rijksdefinitie en waarom.
o Doorwerking definitie op gemeentelijk en projectniveau.
Omgevingskwaliteit.
o Definitie provincie of algemene opvatting over de (verwachte) invloed van een nieuw landgoed
op het omringende gebied
Andere problematische begrippen.
o Huis van allure.
Beleidsdoelen
Provinciale beleidsdoelen nieuwe landgoederen.
o Ervaring met Rijksdoelen.
o Ervaring met gemeentelijke doelen.
o Mogelijk in de weg liggende beleidsdoelen
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Doelen projectniveau.
o Verschillen met beleidsdoelen (Rijk, provincie en gemeenten).
Beleidsinstrumenten.
Provinciale beleidsinstrumenten.
o Sterke instrumenten met het oog op de omgevingskwaliteit
o Zwakke instrumenten met het oog op de omgevingskwaliteit
Ervaring met Rijksinstrumenten.
Ervaring met gemeentelijke instrumenten.
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