NIEUWE RUIMTE
VOOR KWALITEIT
“Het gaat niet alleen om de processen, maar
om een wezenlijk andere manier van denken
over landgoederen.”

Voorwoord
Graag reiken we u het handvest ‘Nieuwe Ruimte voor Kwaliteit’ van vijf particuliere landgoederen in Ommen aan. In dit handvest
geven wij, eigenaren en beheerders van Vilsteren, Giethmen, De Stekkenkamp, Archem en Junne, aan wie wij zijn en hoe wij kunnen
bijdragen aan De Agenda voor GOP- GOV Ommen.
Onze landgoederen behoren tot de mooiste plekken die Ommen rijk is. Wij bieden unieke natuur, landschap en cultuurhistorische
waarden. Al eeuwen zorgen particuliere landgoedeigenaren proactief voor een waardevol en divers landschap.
De grote verscheidenheid aan verschijningsvormen (landschap, water, cultuurhistorie, monumentale gebouwen) en functies
(landbouw, bos, waterberging, cultuur, natuur, recreatie en zorg) is ontstaan uit ons integrale beheer en maatschappelijk
ondernemerschap. Door deze aanpak zijn landgoederen meer dan de som der delen.
Het Rijk, verschillende provincies en gemeenten zien dat deze aanpak exemplarisch is voor andere sectoren. Wij zien bovendien dat
onze ambities goed passen bij de ambities van de gemeente Ommen. Wij zien kansen voor nieuwe vormen van partnerschap en
nieuwe vormen van integraal werken, samen met gemeente en provincie.
De basis voor dit partnerschap is ons maatschappelijk ondernemerschap en de betrouwbare continuïteit die wij daarin kunnen bieden.
Daar staan wij voor. Hoewel onze landgoederen onderling heel verschillend zijn, is toewijding aan de samenleving van Ommen en de
regio hetgeen ons bindt.
Om als gelijkwaardige partners met u te kunnen samenwerken en op uw erkenning en waardering te kunnen rekenen, is het bovenal
belangrijk dat u onze landgoederen kent, weet wie wij zijn, wat wij doen, wat onze ambities en behoeften zijn en wat deze kunnen
betekenen voor de regio.
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Als basis voor dit document hebben wij de daarom navolgende kernboodschap geformuleerd:

‘Wij zijn particuliere en betrokken landgoedeigenaren en beheerders. Onze vijf landgoederen hebben een ziel: elk met een eigen
identiteit en alle bijzonder. Als maatschappelijk gedreven ondernemingen dragen wij zorg voor het landschap, cultuurhistorie,
bos, bedrijvigheid en de gemeenschappen op onze landgoederen.
Het voortbestaan van onze landgoederen vraagt continu om ontwikkeling en innovatie; steeds met respect voor de historische
achtergrond en in een veranderende maatschappelijke omgeving. Wij zijn geoefend in het vinden van flexibele antwoorden op
eigentijdse vraagstukken en in staat verrassende verbindingen te leggen vanuit de integrale werkwijze die ons eigen is.
Verbindingen, die ook de samenleving ten goede komen.
Wij vragen erkenning voor de maatschappelijke waarden die wij realiseren. En we vragen dat subsidies en planologische
mogelijkheden worden ingezet voor het bereiken van onze maatschappelijke doelen. Wij verwachten ook, dat onze inspanningen
niet onnodig worden belast met ineffectieve processen, trajecten of onterechte compensaties.
In dit handvest vragen wij daarom om begrip en ruimte voor onze manier van denken en beheren. Zodat wij zoveel mogelijk op
eigen kracht en met ondernemingszin de kwaliteiten van onze landgoederen in stand kunnen houden en onze maatschappelijke
diensten kunnen continueren.
Samenwerking met de overheid die gelijkwaardigheid, een open dialoog, flexibiliteit en maatwerk mogelijk maakt, heeft hoge
prioriteit. Een samenwerking die uitgaat van het samen zoeken naar oplossingen.’

Ommen, 29 maart 2012

landgoed Vilsteren

landgoed Giethmen

landgoed De Stekkenkamp

landgoed Archem

landgoed Junne
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Tijdens de voorbereiding voor dit handvest maken de particuliere eigenaren en
beheerders de bijdragen van hun landgoederen aan de ambities van Ommen
expliciet. Hieruit blijkt, dat zij de P+P+P benadering van de gemeente in de
volle breedte bedienen.
Hun integrale werkwijze maakt het mogelijk om functies te stapelen en met
verrassende combinaties meerwaarde te creëren. Voor de overheid zijn zij
daarom interessante partners voor de realisatie van maatschappelijke doelen.
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S AMENVAT TING
In de opmaat voor het Gemeentelijk Omgevingsplan en – verordening (GOP/GOV) heeft Ommen zijn ambities geformuleerd. De gemeente
doet een oproep aan partners in het veld om hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hieraan een bijdrage te leveren.
In dit handvest laten de vijf landgoederen zien dat zij vanuit hun particuliere betrokkenheid beschikken over een integrale visie en
werkwijze, waarbij de leefbaarheid, een duurzame ontwikkeling en behoud van de fysieke en ruimtelijke kwaliteit centraal staan. Dit is ook
een belangrijk streven van de gemeente. Met hun boodschap introduceren zij een andere manier van denken over particuliere
landgoederen. Het vooruitziend denken in samenhang biedt juist in deze tijd interessante perspectieven:

De landgoederen in kwestie blijken de People-Planet-Prosperity benadering van het GOP in de volle breedte te kunnen
bedienen. Hun integrale systeem van beheer maakt het mogelijk om verrassende combinaties en meerwaarde te creëren.

De werkwijze van particuliere landgoederen is exemplarisch voor de ontschotting van sectoraal overheidsbeleid en voor de
extra synergie die kan worden bereikt met het beginsel van een zogenaamde ‘circulaire economie’.
Om inzicht te bieden in hun denk- en werkwijze hebben de deelnemers aan dit proces een bredere definitie geformuleerd voor het begrip
landgoed. Voor de realisatie van de ambities van Ommen zijn de landgoederen op grond van deze definitie belangrijke stakeholders, met
wie bilateraal overleg logisch en nodig is. De landgoederen hebben last van de versnipperde werkwijze van de overheid en van
tegenstrijdigheid in sectorale wetten en regels. Zij stellen dat hun integrale aanpak, gericht op de langere termijn, op drie niveaus maatwerk
vereist en verdient. Voor de realisatie van creatieve en duurzame projecten mag het omgevingsrecht geen onnodige hindernis zijn. Hierover
willen zij het gesprek aangaan met gemeente en de provincie.

In het domein van wet- en regelgeving willen de aanbieders van dit handvest dat de effectiviteit van het ruimtelijk
instrumentarium praktisch inzetbaar is voor landgoed beheer. Dat kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd via een status aparte voor
“integrale landgoederen”, die aantoonbaar mede het maatschappelijk belang nastreven. Zonder dat fundamentele concessies nodig zijn in
de reguliere wetgeving kunnen daarmee bepaalde vrijstellingen worden verleend wanneer een maatschappelijk belang of het principe van
‘circulaire economie’ wordt gediend. In het belang van voldoende flexibiliteit stellen zij parallel de bruikbaarheid van het bestemmingsplan
als instrument ter discussie.
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Op beleidsniveau willen de landgoedeigenaren toewerken naar op hoofdlijnen gestuurde prestatieafspraken met de gemeente.
Een convenant maakt de publiek-private samenwerking expliciet, faciliteert het anticiperende vermogen en de integrale denkwijze van de
landgoedeigenaar en bevordert de door Ommen gewenste overgang naar meer private verantwoordelijkheid.


Operationeel hebben de eigenaren en beheerders behoefte aan een (gemandateerde) contact-ambtenaar, die zorg draagt voor de
verbinding tussen sectoren, coördineert en de voortgang bewaakt van vraagstukken en procedures.

Wat voor alle eigenaren en beheerders geldt, is dat een gezonde bedrijfsvoering vereist is om de instandhouding van hun landgoederen in
een snel veranderende omgeving veilig te stellen en te garanderen. De landgoederen verwachten dat alle opgebouwde krediet uit de vele
jaren dat de landgoederen al investeren in de maatschappelijke kwaliteit van Ommen in elk geval mag resulteren in een welwillende
houding, wanneer de landgoederen een beroep doen op de overheid.
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1. LA NDGOED : AANVULLI NG OP DE RUI MTELIJKE DEFINITIE
In Salland zijn landgoederen al eeuwen bepalend voor het landschap langs de Vecht. Nog steeds ontleent het huidige Vechtdal allure aan de
landgoederenzone. Overheden waarderen de kwaliteiten van landgoederen en focussen daarbij vooral op de ruimtelijk-functionele aspecten. De
eigenaren vinden deze focus begrijpelijk maar te eenzijdig en
presenteren in dit hoofdstuk een aanvullende definitie.
De provincie Overijssel definieert landgoederen als volgt:
“Landgoederen hebben een multifunctioneel karakter en combineren over
het algemeen functies als landbouw, bosbouw, cultuurhistorie, landschap,
natuurbeheer, bewoning, recreatie en jacht. Het is de samenhang van deze
verschillende elementen die het herkenbaar maakt als landgoed: lanen al
dan niet gericht op monumentale gebouwen, afwisseling van bos en
landbouwgrond en in veel gevallen ook water, verspreide boerderijen in
eenzelfde stijl opgetrokken”.

In de gemeente Ommen vormen de landgoederen Vilsteren,
Giethmen, De Stekkenkamp, Archem en Junne een essentieel
onderdeel van de ‘groene lob’ ten zuiden van de rivier. Samen
omvatten deze landgoederen circa 2.500 hectare bos, natuur,
landschap, landbouw, buurtschappen, waterberging, cultuur en
cultuurhistorie. De landgoederen zijn aantrekkelijke en gewilde
plekken om te wonen. Dit zuidelijke deel van Ommen heeft tevens
een grote aantrekkingskracht voor de vele recreatieve bezoekers;
het gebied draagt daarmee rechtstreeks bij aan het inkomen van de
ondernemers in de recreatiesector (ca. 12% van de werkgelegenheid in Ommen). Ook de landbouwsector (ca. 13% van de werkgelegenheid) en de
bosbouw hebben een belangrijke plek op de landgoederen.
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Uit de gesprekken met de landgoedeigenaren komt naar voren, dat de focus op louter het ruimtelijk-functionele aspect van landgoederen te
beperkt is. Die eenzijdigheid doet de particuliere landgoederen in essentie tekort. In werkelijkheid bepalen veel meer aspecten en factoren het
functioneren en daarmee de identiteit van de landgoederen.
Naast hun verantwoordelijkheid voor een doelmatig beheer op langere termijn van het fysieke domein, geven particuliere landgoederen in hun
beheersopgave uiting aan hun verbondenheid met de streek, faciliteren zij vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid de sociale cohesie in de
directe omgeving en zoeken zij telkens naar innovatieve oplossingen, zodat het economische evenwicht gewaarborgd kan blijven. Juist deze
aspecten hebben prominente invloed op de beslissingen van de eigenaar en op de anticiperende maatregelen die daar in de praktijk uit
voortkomen.
Daarom hebben de landgoedeigenaren en -beheerders de provinciale definitie van een landgoed als volgt gecompleteerd:
“Het particuliere landgoed is een economische, ecologische, ruimtelijke en cultuurhistorische eenheid. Deze wordt voor de langere termijn
en vanuit één regiepunt beheerd, volgens een systeem van geïntegreerde duurzaamheid:
 met respect voor het verleden en voor de betrokkenen
 en oog voor de behoeften van de toekomst
Als zelfstandige, maatschappelijke onderneming functioneert het landgoed als een modern, succesvol (familie)bedrijf:
 gedreven door het belang van continuïteit en overdracht aan de volgende generatie;
 volgens het beginsel van de circulaire economie steeds op zoek naar stabiliteit en evenwicht tussen opbrengsten en investeringen om
het voortbestaan en de ontwikkeling - ook in veranderende omstandigheden - in samenhang te kunnen waarborgen;
 vanuit de menselijke maat, strevend naar adequate (maatschappelijke en economisch duurzame) oplossingen;
 en in staat via innovatie nieuwe waarde te creëren.”
Vilsteren, Giethmen, De Stekkenkamp, Archem en Junne voldoen aan dit profiel. De belangrijkste drijfveer achter het beheer van deze
landgoederen is de duurzame instandhouding van het landgoed als geheel, vanuit een persoonlijke betrokkenheid. Zij staan voor lange termijn
continuïteit, historisch besef van de plek en affectieve verbondenheid met de grond, het landschap, het culturele erfgoed en de mensen.
Opvallend is dat maatschappelijk idealisme bij veel particuliere landgoederen , waaronder deze in Ommen, een aanzienlijk deel is van de business
case. De landgoedonderneming is waarde gedreven. Daarmee onderscheidt zij zich van een (winst gedreven) commercieel bedrijf. Het inkomen uit
een landgoed dient, om te worden teruggeïnvesteerd in het landgoed zelf. Daarmee is het landgoedsysteem exemplarisch voor wat in deze tijd (in
veel bredere zin) de ontwikkeling naar een zogenaamde circulaire economie 1 is (of moet worden).
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Herman Wijffels is een belangrijk promotor van dit gedachtegoed, dat in het teken van duurzaamheid nu sterk in opmars is. Dat circulaire staat

tegenover de lineaire wijze waarop economische processen sinds het industriële tijdperk zijn georganiseerd.
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2. VOORTREKKERSROL : GOED VOOR MENS EN STREEK
Landgoederen zijn multifunctionele gebieden waarvan de grond beheerd wordt door één bestuur. Als (familie)onderneming zien de vijf
landgoederen voor zichzelf een voortrekkersrol weggelegd om partijen te inspireren tot het creëren van maatschappelijke (meer)waarde. Zij
nemen deze rol op zich vanuit een persoonlijke drive en omdat zij altijd al
gewend zijn integraal te denken.
Het particuliere landgoedbedrijf rust op een stevig fundament van langetermijn doelen en op het beginsel van integraal beheer. Daarbij is sprake
van een veelheid van componenten, die samen meer zijn dan de som der
delen en die zichzelf in stand moeten houden. Particuliere landgoederen
zijn gewend om verantwoordelijkheid te nemen. Ze beschikken over een
beproefd circulair model voor integraal beheer en het realiseren van
maatschappelijke waarden. Dat beginsel passen ze vaak al eeuwen toe en
in dit tijdsgewricht van vergaande individualisering blijken ze opnieuw
pioniers. Deze benadering zorgt er ook voor, dat het landgoedbedrijf
bestand is tegen de onzekerheid en veranderingen van alledag.
Inspanningen van vandaag worden geleverd met respect voor gisteren en
met oog voor morgen. Dit motiveert de eigenaar om te blijven investeren
in kwaliteit en om voortdurend te streven naar vernieuwing.
Vilsteren, Giethmen, De Stekkenkamp en Archem, zijn familiebedrijven. Zij
zijn bereid tot grote inzet en offers om de continuïteit op hun landgoed te
verzekeren. Het streven naar continuïteit krijgt vorm in het particuliere
rentmeesterschap: het besef, dat de huidige generatie zodanig in het bedrijf moet investeren, dat ook de volgende generatie ermee uit de voeten
kan. Ook Junne streeft naar continuïteit en stabiliteit vanuit de notie van integraal beheer. Het evenwicht en de samenhang tussen economie,
ecologie, zorg voor mensen en landschappelijke kwaliteiten zijn leidend voor het beheer. De lange termijn focus en het streven naar meerwaarde
komt bij alle landgoederen niet alleen voort uit de verantwoordelijkheid voor het eigen bezit. Beiden worden ook gevoed door de betrokkenheid bij
de samenleving. Zakelijke overwegingen gaan hand in hand met het maatschappelijke belang. De eigenaren in kwestie beschouwen hun onderneming
dan ook alle als een duurzame en waardevolle pijler in de samenleving.
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plek voor de lange
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het landschap
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3. D E VIJF LANDGOEDEREN IN BEELD
Vilsteren: veilige plek voor de lange termijn voor mens en cultuur
Als cultuurhistorische eenheid met een gelaagd landschap is landgoed Vilsteren een nationaal unicum. De eigenaren van
landgoed Vilsteren zijn zich zeer bewust van de culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.
Al ruim vijf generaties voelt de familie Cremers zich persoonlijk verbonden met het landgoed en zet zij zich in voor de
instandhouding, ontwikkeling en versterking van alle aspecten van dit unieke ensemble. Om te kunnen opereren als één
economische eenheid en om versnippering te voorkomen is het landgoed ondergebracht in een BV. Het landgoed beoefent
hedendaags beheer op eeuwenoud cultuurgoed: op een eigenzinnige doch professionele manier meegaand met de tijd, met oog
voor het behoud van de authentieke verschijningsvorm en functies op het landgoed.

Giethmen: oriëntatie op een ecologisch woonmilieu
Als zelfstandige eenheid werd landgoed Giethmen enkele generaties terug afgescheiden van landgoed Vilsteren. De eigenaren
beschouwen de zorg voor hun erfgoed als een opgave, waar duurzaamheid en continuïteit de boventoon voeren. De familie zet
zich in om het landgoed als geheel bijeen te houden. Omdat het voornamelijk bestaat uit bos, zijn nieuwe economische dragers
nodig voor het behoud. De opgave voor de komende decennia is om ecologie en economie op het landgoed in balans te
brengen. Gedacht wordt aan de ontwikkeling van een ecologisch woonmilieu, dat model kan staan voor andere gebieden en de
basis vormt voor educatieve activiteiten in de regio.
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De Stekkenkamp: zorg voor zorgzaamheid
Landgoed De Stekkenkamp is een jong landgoed van agrarische origine, waar de vorige generatie een belangrijk deel van de
agrarische gronden al pionierend omvormde tot natuur. Met een kampeergelegenheid als nevenbron van inkomsten kreeg
De Stekkenkamp een gastvrij karakter. Bij de herbestemming van deze gebouwen is De Stekkenkamp actief vooruit blijven
kijken. Met de omvorming tot zorglandgoed heeft De Stekkenkamp opnieuw verbinding gezocht met de omgeving. Bezuiden
de rivier en voor de regio is dit een onderscheidend zorgsteunpunt in een natuurlijke omgeving. De versterking van deze
maatschappelijke functie kan er tevens toe bijdragen dat het onrendabele natuurgebied zorgzaam in stand wordt gehouden.

Archem: parel in het landschap
Landgoed Archem is al vele generaties familiebezit en kreeg in het begin van de vorige eeuw zijn huidige allure met de bouw
van het hoofdhuis. In de zorg voor de opstallen en hun omgeving (tuin, park, bossen en landerijen) wordt sindsdien
voortdurend geïnvesteerd. Gevoel voor historie en uitzonderlijke prestaties op het gebied van ruimtelijke kwaliteit hebben
geleid tot de schepping van een prachtig arcadisch landschap. De familie Van der Wijck wil dit kwaliteitsniveau, dat met
grote toewijding en precisie tot stand is gekomen, ook voor de toekomst gestand houden. Hiervoor is een gezonde economie
op het landgoed een belangrijk punt van aandacht.

Junne: economisch en ecologisch vitaal
Landgoed Junne maakt al sinds 1937 deel uit van een veel bredere vastgoedportefeuille van Delta Lloyd. De eigenaar streeft
daarbij vooral naar stabiliteit en continuïteit. In het verleden moest elk afzonderlijk onderdeel op het landgoed rendement
opleveren. Dit uitgangspunt is vandaag niet meer haalbaar. Men heeft het roer omgegooid en werkt nu aan een integrale
visie, waar de duurzaamheid op sociaal, fysiek-ruimtelijk en economisch gebied in samenhang centraal staat. Bij het
realiseren van nieuwe economische dragers wil Junne, naast het behoud van de bestaande kwaliteiten, ook een gericht
relevante bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.
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“Mijn doel is om particuliere
landgoederen weer een rol te
geven in het op gang brengen
van nieuwe en duurzame
ontwikkelingen in het
buitengebied. “
Liesbeth Cremers,
mede-eigenaar
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Vilsteren - een veilige plek voor mens en cultuur voor de lange termijn
1.035 ha bos, natuur, landbouw, esdorp, buitenplaats, recreatie, landgoedcentrum, molen

People: Zorg voor de leefbaarheid van een gemeenschap in de vorm van betaalbare woningen voor jonge Vilsternaren, sport en cultuur o.a. De Tuin der Lusten, van Luchtkasteel tot
Dassenburcht, faciliteren van programma voor het dorp en verenigingsleven.
Prosperity: bedrijvigheid passend bij Vilsteren, bijdragen aan een stabiele landbouwsector (o.a. het bieden van voldoende lange termijn perspectief voor de bedrijven, het stimuleren van het
opstellen van bedrijfsvisies ), recreatie en toerisme middels padenstructuur, Landgoedcentrum, natuurkamperen, overnachtingadressen, Paasvuur, bezoek aan de molen.
Planet: beschermd dorpsgezicht en monumentale buitenplaats; actief zorg dragen voor deze cultuurhistorische waarden, landschap en natuur in zeer goede staat van onderhoud.
Maatschappelijke waarden
Landschap met een verhaal- in het landgoedcentrum wordt landschap als een levend geschiedenisboek met respect voor het landschap en niet puur commercieel.
Natuurwaarden en water- natuur in evenwicht en samenhang met andere functies. Bewust beheer van natuur.
Duurzame landbouw- stimuleren en entameren van nieuwe vormen van landbouw, proactief en met de blik op de lange termijn.
Leefbare gemeenschap- ondersteunen van de school, kerk, bedrijven, recreatie, verenigingsleven en door woning(bouw)beleid.
Cultuur en cultuurhistorie- culturele activiteiten, landgoeddorp, cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en ensemble. Het landgoed als cultuurhistorische eenheid.
Toerisme en recreatie- duidelijke doelgroepkeuze. Recreatieve rust, de mensen die voor rust, natuur en cultuur komen.
Meegaan met de tijd en niet met de waan van de dag! Vilsteren is innoverend door integraliteit en heeft een goede economische spin-off, mede dankzij de aanwezigheid van De Gasunie en
het beleid van de eigenaren die afzien van een economisch rendement vanuit het landgoed. Het beleid is, juist doordat een redelijk rendement wordt gehaald, iets extra’s te doen
bijvoorbeeld voor de gemeenschap in het dorp. Dat straalt ook af op aanliggende terreinen, zoals Giethmen.
Ambities voor de toekomst
People: Verbreden van het begrip leefbaarheid. (Nog) beter contact met de gemeenschap.
Is het huidige woonbeleid (voorrang voor Vilsternaren) haalbaar voor de toekomst?
Uitbreiden van culturele activiteiten, relevante rol voor moderne kunst.
Ook anderen ‘triggeren’ op hun maatschappelijke betrokkenheid en zelf een voortrekkersrol vervullen.
Prosperity: De wens om meer regionale producten te maken. Meer samenwerking in de landbouwsector.
Bosbouw als productie van hout/ biomassa.
Het accent op de regio. (De wereld houdt niet op bij de gemeentegrenzen.)
Planet: Het landgoed meer zichtbaar maken (huisstijl). Landschappelijke aankleding. Opwaardering van de cultuurhistorische buitenplaats.
Op Vechtdal niveau grote groene, ruimtelijke eenheid.
Samenwerking tussen landgoederen. Duurzame beheersvormen ontwikkelen die ecologie en economie meer in evenwicht brengen.
WENS -> meer vrijheid van beheer, flexibiliteit bij het schuiven met functies, prestatieafspraken op hoofdlijnen
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“Ons doel is om het landgoed gezond over te dragen aan de
volgende generatie.
We willen vasthouden aan een beheer waar ecologische en
economische duurzaamheid centraal staat.”

Octaaf en Annemiek van Voorst tot Voorst,
gezamenlijk eigenaar
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Giethmen - Oriëntatie op een ecologisch woonmilieu
155 ha, bos en weidegrond t.b.v. landbouw

People: educatie (van Luchtkasteel tot Dassenburcht)
Prosperity: gangbare landbouw, bosbouw, deels natuurbos, recreatieve padenstructuur, waardevol voor de omliggende bungalowparken, kleinschalig B&B.
Planet: toegankelijk bos, bijdrage aan waterveiligheid en waterbeheersing
Maatschappelijke waarden
Opengesteld bos heeft waarde voor recreanten bos met natuurwaarden en padenstructuur, professioneel natuurtoezicht (BOA),
kinderen leren over het bos in het educatieproject ‘van Luchtkasteel tot Dassenburcht’
Bos geeft waarde aan de woningen
Bos biedt ruimte voor natuurevenementen honden- en paardentraining
Kleinschalig B&B ecologisch verantwoord en persoonlijk onthaal
Landbouw ruimte voor gangbare landbouw in kleinschalig landschap met twee creatieve pachters
Wateropgave bijdrage aan waterveiligheid en waterbeheersing
continuïteit
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Ambities voor de toekomst
i
economie
People: informatie en educatie over ecologie, ecologisch wonen, recreatieve evenementen
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n
Prosperity: ecologische recreatie, B&B, natuurcamping, samenwerking tussen de landgoederen (collectiviteit)
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u
Planet: versterken van de natuurwaarde, continuïteit openstelling. Omvorming overbodige agrarische bebouwing (rood voor groen)
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WENS & noodzaak -> oriëntatie op een ecologische woonvorm als kern van het landgoed en met educatieve waarden om het landgoed en de natuurwaarden
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Uitdagingen verhogen van de natuurwaarde van het bos, hakhoutherstel, prunusbestrijding
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“Het landschap heeft mij overgehaald. Mensen
vinden hier rust en vrijheid.
De ambiance is hier zó anders, dat is in niets te
vergelijken met het verpleeghuis: geen witte jassen,
geen druk, een huiselijke sfeer, net als thuis.
Het is een thuis-komen hier.”
Gerda Bruggeman,
projectmanager Saxenburgh Groep
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De Stekkenkamp - Zorg drager voor zorg
circa 110 hectare, natuur, landbouw, zorg en wonen

People: kleinschalige zorg met een persoonlijk karakter in de natuur, waardoor mensen meer zichzelf kunnen zijn: Vechtgenotenhuis (kankerpatiënten), Pro Elan psychosociale zorg gericht
op persoonlijk welbevinden, ’t Stek café voor mensen met geheugenproblemen en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en dagopvang De Stekkenkamp voor mensen met een niet
aangeboren hersenletsel (Saxenburgh Groep), wonen aan de Beerzerweg
Prosperity: gangbare landbouw en biologische landbouw, innovatie en productontwikkeling op proefstroken Louis Bolk instituut, kleinschalige houtverkoop aan particulieren,
bedrijvigheid in de zorg, korenbloemen voor streekhoning, camperplaats
Planet: rust en ruimte dichtbij het centrum van Ommen, hoge natuurwaarde (Floron telt 360 soorten!), niet toegankelijk om rust te waarborgen (NSW gerangschikt, ontheffing voor
openstelling), jongvee in de wei (‘aankleding van het landschap’), recreatieve paden aangesloten op wandelnetwerk en knooppuntennetwerk fietsen ten zuiden van de Beerzerweg.
Maatschappelijke waarden
Waardevolle natuur en stiltegebied aan de Vecht natuur dichtbij het centrum
Waterberging op Koeland aan de Vecht
Biologische landbouw & innovatie biologische streekproductie en proefstroken Louis Bolk instituut
Persoonlijke zorg in de natuur Saxenburgh Groep voor dagbesteding NAH, Vechtgenotenhuis (o.a.voor ex kankerpatienten en mantelzorgers), Pro Elan (persoonlijk welbevinden).
Recreatieve padenstructuur Wandelpaden en fietspaden ten zuiden van de Beerzerweg, camperplaatsen.
Ambities voor de toekomst
People: uitbreiden van de zorgfunctie: een cluster van zorg (dagbesteding en 24 uurs zorg) in de vorm van een knooperf ‘wij dromen zorg voor jongeren én ouderen in wonen en welzijn’,
welzijn uitbreiden met een huiskamer voor de buurt met permanent verblijf (de ontbrekende schakel) ‘
Prosperity: biologische landbouw in stand houden, wonen in herkenbare stijl van het landgoed, recreatief toegankelijk uitsluitend via padenstructuur ten zuiden van de Beerzerweg t.b.v.
rust, inspelen op extensieve recreatie
Planet: natuurwaarde kwalitatief verbeteren; niet uitbreiden t.b.v. goed palet aan functies op het landgoed en natuur niet toegankelijk t.b.v. rust, waterberging behouden, bevaarbaarheid
van de Vecht faciliteren
Maatschappelijke ambitie -> zorgsteunpunt Ommen Zuid, welzijn en zorg zowel dagbesteding als 24 uurs opvang
WENS -> Meer invloed op eigen manier van natuurbeheer en kwaliteit van eigen bebouwing.
Zorgfunctie is tevens economische drager die de zorg voor de natuur veilig moet stellen. 2 ha waardevolle zorg voor 108 ha landgoed- landbouw, landschap en natuur’
Een overheid die niet dubbel vraagt.
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“Onze wens is een aaneengesloten
landgoed met mooi landschap,
'netjes' en met een extensieve
recreatiedruk.
De heer Van der Wyck is betrokken,
maar hecht aan onafhankelijkheid.”
Patrick de Groot, rentmeester
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Archem - Parel in het landschap
120 hectare bos/natuur, (deels extensieve) landbouw (deels in eigen beheer met kudde Lakenvelders),
landhuis met tuin en park aangelegd door Springer, wonen

People: zorg voor de mensen van buurtschap Archem in de vorm van een mooie woonomgeving en zeer goed onderhouden gebouwen.
Prosperity: externe middelen borgen kwaliteit, daarnaast landbouw en kudde Lakenvelders die landschap onderhouden, bossen deels toegankelijk
niet toegankelijk nabij het landhuis
Planet: hoge ruimtelijke kwaliteit, natuurlijk beheer, ruimte voor wateropgave Langs de Regge
Maatschappelijke waarden
Parel in het landschap hoge ruimtelijke kwaliteit, veel oorspronkelijke kwaliteiten van het landschap zijn behouden of worden versterkt, zeer intensief beheer nabij het landhuis (alles is in
perfecte conditie), extensiever (nog steeds van hoge kwaliteit) verder van het landhuis, ‘stofferen van het landschap’ o.a. met grazende kudde Lakenvelders.
Hoge belevingswaarde (beeldkwaliteit).
Natuurwaarden en extensieve landbouw binnen de invloedsfeer van het landgoed landbouw die past bij arcadisch landschap (graan op de es), nog 3 boeren en een eigen bedrijf (zorg)
Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing landhuis Rijksmonument en alle andere bebouwing tot de potstal aan toe zijn herkenbaar, kwalitatief en qua onderhoud in zeer goede staat:
vrijkomende bebouwing wordt in stijl gerenoveerd inclusief de erf inrichting Oorspronkelijke landschapsvormen worden hersteld en onderhouden.
Waarden zichtbaar en beleefbaar vanaf opengestelde wegen en paden, de omgeving van het landhuis is privéterrein. Het gebied Archem is beleefbaar door een rondgaande weg die door
de buurtschap loopt.
Kwaliteit zonder invloed of middelen van overheid bewezen goed en zorgvuldig particulier opdrachtgeverschap: ‘wat ik doe, doe ik goed’. Adequaat en zo zelfstandig mogelijk
rentmeesterschap, waar mogelijk en passend, gebruik makend van beschikbare middelen.
Ambities voor de toekomst
People: leefbaar Archem; huidige bewoners uit de streek moeten zich prettig voelen (bebouwing niet alleen voor goedverdienende westerlingen) Goed Noaberschap.
Prosperity: streven naar landbouw die past bij het landschap (invloed via eigendom of pacht), verplaatsing van functies die minder goed passen bij dit beleid, vergroten van de
beheerseenheid (via ruiling etc.), verbeteren rendement op landgoed t.b.v. economische balans
Planet: behoud landschap en herstel van oorspronkelijke elementen, geen intensivering van recreatie, waterschap wenst natuurlijke meander langs Regge: dit is onder voorwaarden
mogelijk in combinatie met extensief natuurbeheer en passend bij het landschap, mits de privacy niet geschaad wordt (ook dijk met pad aan de overzijde weg t.b.v. natuurlijke rivierloop)
WENS -> bestaande kwaliteit handhaven, autonomie van handelen, handhaven van particuliere identiteit, economische drager voor bestendig rendement van het landgoed zelf.
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“Ik zoek naar nieuwe economische dragers
voor het landgoed. Een doel is dat Delta
Lloyd de kwaliteit van Junne integraal
benaderd en kan inzetten als ambassadeur
voor hun MVO.
Mijn missie is een geleidelijke shift: van de
grond dient de mens naar de mens dient de
grond.”
Jeroen van den Hout,
rentmeester
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Junne - Economisch en ecologisch landschap
ruim 1.000 hectare bos, natuur, cultuurgrond, 20 boerderijen/locaties, wonen in buurtschap,
bungalows voor werknemers Delta Lloyd

People: wonen in buurtschap en aan linten (karakteristieke boerderijen, huurwoningen)
Prosperity: landbouw levert inkomen aan een aantal gezinnen, voedselproductie en pachtinkomsten voor het landgoed, bosbouw levert inkomen
Planet: waardevolle natuur, o.a. de meertjes en stuifzanden: beide uniek voor Ommen, bos en natuur toegankelijk via regionale padenstructuur,
via pachtovereenkomsten zorg voor landschappelijke structuur en landschappelijke aankleding (lanenstructuur, steilrand, koe in de wei),
Ruimte voor de Vecht (Vechtdal graslanden)

Maatschappelijke waarden
Toegankelijk bos en natuurwaarden recreatie, wandelnetwerk, ATB route, Pieterpad, fietspad
Zorg voor landschappelijke structuur behoud open grasland via pachtovereenkomsten en ‘koe in de wei’
Ruimte voor de Vecht
FSC-gecertificeerd (duurzame houtproductie)
Leveren woonfunctie in buurtschap en boerderijen
Oude houtzagerij met educatieve en cultuurhistorische kwaliteit
Recreatiewoningen voor eigen personeel van Delta Lloyd
Ambities voor de toekomst
People: verjonging van bewoners in het buurtschap door betaalbare woningen toe te voegen, authentieke educatie in de houtzagerij
Prosperity: optimalisatie van de houtproductie, Ruimte voor de Vecht: nieuwe natuur in combinatie met agrarisch gebruik, faciliteren van de toekomst van (landbouw)bedrijven op
Junne, door o.a. op vrijkomende landbouwgronden, natuur of water, streekeigen hout zagen in de houtzagerij heeft (behalve economische drager) ook betekenis voor anderen
Planet: pleksgewijs verbetering van de kwaliteit van natuur, bijdragen aan waterveiligheid door waterberging, rust en ruimte en extensief karakter van recreatie behouden, stoken op
eigen biomassa
WENS -> economisch en ecologisch vitaal landschap: vinden van een rendabele koppeling van duurzaam landschapsbeheer met natuurdiensten, nieuw leven voor de houtzagerij,
betaalbare woningen voor nieuwe, jonge bewoners van het buurtschap t.b.v. levensvatbaar buurtschap en als inkomstenbron
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BASIS VOOR SYNERGIE
MET DE GEMEENTE O MMEN

25

1.

SPIEGELING AAN DE AMBITIES VA N

O MMEN

De Ommer ambitie voor duurzaam behoud en verdere
ontwikkeling van de groene en gastvrije kernkwaliteiten, komt
precies overeen met de groene en gastvrije ambities van de
landgoederen, die elk van hen op een eigen manier en passend
bij hun omgeving invult. De eigenaren en beheerders zien hun
duurzame landgoederen als waardevolle pijlers in de
samenleving. Hun maatschappelijke bijdrage omvat een breed
palet aan functies en activiteiten.
‘Doen wat je zegt’ is een belangrijke waarde voor deze vijf
landgoederen. In dit hoofdstuk draaien de landgoederen dat
voor een keer om: ze zeggen wat ze al doen in gemeentelijke
ambities die geformuleerd worden in de Agenda voor GOP/GOV.
De volle breedte van het palet aan functies en activiteiten die de
vijf landgoederen vervullen, tonen het vermogen van deze
landgoedbedrijven om de gemeente in zijn ambitie te
ondersteunen. Het past ook in het plaatje van een terugtredende overheid, die op zoek is naar partijen uit het particuliere veld om
verantwoordelijkheden over te nemen.
De integrale sturing waar de gemeente Ommen naar streeft, wordt op de landgoederen al toegepast. De integraliteit van functies
(landschap én landbouw, bos én buurtschap, recreatie én cultuurhistorie) levert de condities om op de menselijke schaal meerwaarde
te creëren en zorgt dat er verrassende combinaties kunnen ontstaan die elders niet mogelijk zijn. Denken in samenhang biedt
interessante opties voor het bereiken van maatschappelijke doelen.
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De centrale pijlers van het Ommer Motief zijn ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Dat zijn grote, brede termen, waarvoor bezieling nodig is om ze
uit te werken in langdurige, beleefbare kwaliteiten.
Vilsteren en Archem hebben sporen verdiend met ruimtelijke kwaliteit die gehonoreerd wordt in de beschermde status en gewaardeerd wordt in de
volksmond. Ook sturen de beide landgoederen op de realisatie van hoogwaardige beeldkwaliteit door zorg te dragen voor de kara kteristieke
bebouwing. De persoonlijke drive bij Archem zit op het perfectioneren van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen en het landschap er omheen.
Giethmen oriënteert zich op de ontwikkeling van een ecologisch woonmilieu, dat model kan staan voor andere gebieden en de basis vormt voor
educatieve activiteiten in de regio. Gastvrijheid met een persoonlijk karakter en ecologie zijn de thema´s waar zij warm van worden en zich voor in
willen zetten.
Vilsteren, Junne en Archem dragen elk bij aan de leefbaarheid van hun buurtschap. Vilsteren heel direct door de school, de kerk en het
verenigingsleven te faciliteren. Daarnaast ligt het hart van Vilsteren bij kunst & cultuur. Sinds de Tuin der Lusten oriënteren de eigenaren zich op het
stimuleren en faciliteren van kunst met respect voor kunstenaars, bezoekers en de omgeving. Refugio in 2011 is hiervan een aardig voorbeeld. Op het
gebied van kunst & cultuur liggen ook ambities voor Vilsteren naar de toekomst.
De Stekkenkamp zorgt. Zorg en het welbevinden van kwetsbare burgers is waar zij zich, in nauwe samenwerking met hun professionele partners, met
hart en ziel voor inzetten. De cliënten van de Saxenburgh Groep en van Vechtgenoten voelen zich gelouterd in de fijne, groene omgeving van het
landgoed. Daarom heeft de Stekkenkamp de ambitie om dit beproefde concept uit te breiden tot een knooppunt voor zorg en welzijn voor Ommen
Zuid.
Junne heeft ambitie op het terrein van duurzaamheid. Zij oriënteren zich in toenemende mate op het leveren van groenblauwe diensten. Ook
verkennen ze de mogelijkheden om hun zagerij in te zetten voor het produceren van lokale biomassa.
Deze ambities staan naast de zorg van de vijf landgoederen voor het landschap, bos en de agrarische sector. De breedte van het palet van
maatschappelijke waarden en diensten die de landgoederen nu waar maken en hun ambities zijn in de tabel op de volgende bladzijde gespiegeld aan
de Agenda voor GOP/GOV. In Bijlage 2 kunt u voorbeelden lezen van de wijze waarop de vijf landgoederen deze ambities op dit moment invullen en
welke ambities ze naar de toekomst nog hebben.
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: maatschappelijke waarde nu

: concrete maatschappelijke ambities

Ambities GOP/GOV
Vraag gestuurd bouwen: ‘Wonen op bestelling’
Ontwikkelen exceptioneel woonmilieu met een bijzondere kwaliteit
Versterken sociale samenhang en leefbaarheid
Investeren in zorgzame buurten sociale activiteiten en diensten
Creëren woonzorggebieden
Zorg dragen dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen blijven functioneren
Ondersteuning bieden aan kwetsbare burgers
Versterken sport- en cultuurparticipatie (vitale en gezonde sportverenigingen)
Stimuleren mogelijkheden om amateurkunst te beoefenen
Bieden gevarieerd podiumaanbod, expositieruimte en aanbod van evenementen verspreid over het jaar
Educatie
Voormalige Agrarische Bebouwing als kraamkamer voor kleinere en nieuwe bedrijven
Behoud diversiteit agrarische sector
Stimuleren duurzaamheids thema’s agrarische sector
Agrarische sector goed inpassen in het landschap
Hogere kwaliteit recreatieve sector
Verbeteren recreatieve bereikbaarheid
Verbeteren samenwerking tussen partijen in recreatieve en toeristische sector
Profileren ommen binnen de promotie van het merk Vechtdal
Slecht weer accommodaties
Vormgeven aan integrale duurzame ontwikkeling
Bijdragen waterveiligheid
Versterken verbinding met de rivieren
Opwekking duurzame energie
Bevorderen kleinschalige energieopwekking
Renovatie: aandacht voor verminderen energiebehoefte
Sluiten convenant met provincie over duurzame woonontwikkeling in Ommen
Versterken ruimtelijke kwaliteit: herkenbare landschapstypen
Rood-groen-blauwe coalities voor onderhoud en ontwikkeling landschap
Behouden en versterken karakteristieke en kenmerkende elementen aan gebouwen
Erfgoed en cultuurhistorie

( ) : bespreekbare maatschappelijke ambities
Vilsteren

Giethmen

Archem

De Stekkenkamp

Junne

( )

( )

( )
( )
( )
( )

( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )
( )
( )
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2. AANBEVELINGEN VOOR SY NERGIE
Vrijheid + Invloed + Vertrouwen, genereren bij mensen en in organisaties Verantwoordelijkheid + Creativiteit + Productiviteit + Toewijding. De
landgoedeigenaren en -beheerders snappen dat dit bewezen principe niet zomaar blind kan worden toegepast in de relatie met de overheid. Het
interne systeem van circulaire economie is voor wat betreft de inkomsten bij de meeste landgoederen nog in onbalans. In het publieke domein zijn
beleid en afspraken nodig om kwaliteit te kunnen sturen en waarden te reguleren. Maar er zijn ook condities van positieve evenredigheid, waarmee
de synergie kan worden bevorderd en waarmee het spanningsveld tussen dynamiek en zekerheid kan worden overbrugd. In dat licht formuleren de
landgoederen hun wensen en aanbevelingen op het gebied van regelgeving, beleid en organisatie.
Gemeenschappelijke inspanningen komen niet zomaar tot stand, deze moeten georganiseerd en gemanaged worden. Het denken over publiek
management is momenteel sterk in beweging, maar zal altijd ambivalent blijven 2. Bij iedere setting past een andere benadering. Maar los van de
inhoud, gaat het er meer dan ooit om, dat de juiste mensen betrokken worden, dat efficiënt en goed georganiseerd wordt, dat draagvlak wordt
gecreëerd, coalities worden gevormd, geïnvesteerd wordt in kennis en dat men gemotiveerd is om op nieuwe omstandigheden in te spelen.
Desgevraagd door de gemeente Ommen pakken de landgoederen de handschoen op, om hiervoor in de opmaat naar het GOP aanbevelingen te doen.
Bij het analyseren van de problematiek in het omgevingsrecht hoort een beschouwing van de lange-termijntrends en ontwikkelingen in de
leefomgeving 3. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu signaleert dat verschuivingen zich onder meer voordoen ten aanzien van duurzaamheid,
de aanpak van ontwikkelopgaven en financieringsmogelijkheden in bredere zin. Als punten van frictie worden genoemd de complexe en versnipperde
regelgeving en de onbalans tussen zekerheid en dynamiek. Al deze punten raken het functioneren van landgoederen diep in de kern.
De opstellers van dit handvest zien de kansen voor synergie en samenwerking met de overheid is als volgt:
Regelgeving
Op het gebied van wet en regelgeving zijn eigentijdse instrumenten nodig omdat de maatschappelijke condities van nu wezenlijk anders zijn dan de
condities van enkele decennia geleden. De huidige sectorale wetten en regels zijn erop gericht functies toe te wijzen en de ordenen. Wanneer door
die scheiding de relatie tussen functies uit beeld raakt, worden de belangen juridisch tegen elkaar uitgespeeld. In Het Landgoedbedrijf 4 is reeds
uitvoerig gewezen op de excessen die hieruit voortkomen. Landgoederen hebben niet alleen structureel last van de sectorale inbedding van de wet,
2

Mirko. Noordegraaf, Management in het publieke domein (2008)

3

“Eenvoudig Beter, Waarom een nieuwe Omgevingswet” Ministerie van I&M, najaar 2011. Naast de waarden People en Planet neemt de betekenis van Profit toe.
Er vindt een evolutie plaats van de sectorale aanpak naar integrale visieontwikkeling en –planning, en van overheidsfinanciering naar meer private financiering.
De private sector neemt het initiatief van de overheid over en verwacht dat de overheid dat faciliteert.
4
Zie www.hetlandgoedbedrijf.nl, in het bijzonder de Landgoedgesprekken.
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maar vooral van de te eenduidige toepassing van regels in complexe situaties, waar de samenhang tussen sectoren en disciplines in het kader van hun
integrale aanpak juist leidend zou moeten zijn. Maatwerk vanuit de overheid is dus nodig.
Een landgoed is deels ontworpen, deels organisch gegroeid, met bovendien door de tijd heen gestapelde, verschuivende en veranderende functies en
elementen. Complexiteit is de landgoederen eigen. Hier past dus geen strakke en simpele toepassing van instrumenten. De omgang met regels moet
effectief en legitiem zijn. Wanneer men erkent dat de effectiviteit van instrumenten valt of staat met de competenties en kwaliteiten van de
bestuurder, dan moet deze in specifieke gevallen ook de (juridische) armslag hebben om instrumenten op een betekenisvolle wijze toe te passen.
Afstemming hierover en afspraken zijn nodig tussen de drie bestuurslagen. Nauw overleg met de landgoedeigenaar of -beheerder helpt parallel om
achterliggende oriëntaties op te sporen en de uitwerking van regels in de praktijk te toetsen of te monitoren. Daarmee kunnen ook
interpretatieverschillen worden geslecht en kan doelgericht worden gezocht naar maatoplossingen. 5


Op de meeste landgoederen is het ruimtelijk handelen altijd gericht geweest op het ontwikkelen, combineren en verbinden van functies.
Voor hen zijn ‘slimme’ instrumenten noodzaak en compromissen (beredeneerd vanuit cross-overs tussen sectoren) een voorwaarde. De
aanbieders van dit handvest willen daarom dat het ruimtelijk instrumentarium praktisch inzetbaar is voor landgoed beheer. Dat kan
bijvoorbeeld via de toekenning van een status aparte voor die landgoederen, die aantoonbaar mede het maatschappelijk belang nastreven.
Een status ‘ integraal landgoed’ laat dan in de doorwerking van centrale wet- en regelgeving via decentraal beleid uitzonderingen toe. 6
Zonder dat fundamentele concessies in de wet nodig zijn, kan gelden dat bepaalde vrijstellingen mogelijk zijn wanneer daarmee een
maatschappelijk belang en/of het mechanisme van circulaire economie zijn gediend.



Een tweede spoor betreft de ineffectiviteit van het bestemmingsplan. Het adviesrapport van de adviescommissie Wonen 7 stelt dat voor het
transformeren, herbestemmen en herontwikkelen in binnenstedelijk gebied een veel grotere mate van flexibiliteit nodig is dan nu door dit
instrument wordt geboden. Het advies is daarom het bestemmingsplan te vervangen door een structuurvisie en projectbesluiten. Indachtig
de prangende noodzaak tot meer flexibiliteit op landgoederen en ook om de vaak extreem lange doorlooptijd van procedures te
ondervangen, vinden de opstellers van dit handvest dat deze overweging ook zou moeten worden doorgetrokken naar de in het landelijk
gebied gelegen landgoederen. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.
5

Het essay Lust onder Last, www.hetlandgoedbedrijf.nl (2011) signaleert de dilemma’s en de kansen.
Een voorbeeld hiervan is de status aparte van monumenten in het Bouwbesluit. Het gegeven dat monumenten cultuurhistorische waarde
vertegenwoordigen biedt B&W de mogelijkheid bepaalde ontheffingen te verlenen.
7
Adviesrapport van de adviescommissie Wonen en Cultuur (november 2011). Het rapport stelt dat het bestemmingsplan in de loop van de tijd teveel
functies heeft gekregen en steeds meer tijd kost. De veronderstelling daarbij is vaak dat de werkelijkheid na vaststelling van het bestemmingsplan
ongewijzigd blijft, terwijl de praktijk het tegendeel bewijst.
6

30

Beleid
In deze moderne tijd bestaan er veel partijen en (belangen) organisaties die invloed uitoefenen op bestuur en beleid. Deze institutionele context
beperkt de speelruimte van de overheid. Om die speelruimte te vergroten is het voorstel om het beleid voor landgoederen op decentraal niveau via
een beperkt aantal spelregels of kaders te duiden.
De nieuwe spelregels kunnen inhouden, dat het college van B&W vanuit de in het instrumentarium toegekende status aparte, de handelingsruimte van
het betreffende landgoed vergroot, wanneer ontwikkelingen een maatschappelijk doel dienen. Speciaal in aanmerking komen landgoederen, die
historisch verankerd zijn in hun omgeving, kunnen aantonen affiniteit te hebben voor collectieve en kwalitatieve waarden en die geloofwaardig zijn in
de uitoefening van hun professionaliteit. De in dit handvest aangereikte aanvullende landgoed-definitie (I.1) kan dienen als referentie. Een verruimde
handelingsbevoegdheid helpt om de eigen verantwoordelijkheid en inzichten van landgoederen ook daadwerkelijk gestalte te geven. De bewijslast dat
de maatschappelijke betekenis van het landgoed daarmee wordt gediend ligt bij de landgoedeigenaar. De uitzonderingspositie zou dienen te vervallen
wanneer de reden voor vrijstelling niet (meer) van toepassing is.
Eigen handelingsruimte is voor een deel gebaseerd op vertrouwen en heeft betrekking op de volgende aspecten:
a. Een meer flexibele omgang met de samenhang tussen (bestaande of passend te creëren nieuwe) functies binnen de grenzen van het
landgoed moet mogelijk zijn om:
 de wisselwerking tussen componenten of aspecten op het landgoed te versterken
 adequaat te kunnen inspelen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen van buiten af
 de instandhouding van de landgoederen inclusief het leveren van de maatschappelijke functies en waarden duurzaam te kunnen
garanderen.
b.

Op beheersniveau kan handelingsruimte vorm krijgen middels prestatieafspraken voor de langere termijn (bijv. 10 jaar). In Brabant zijn
aanvullend goede ervaringen opgedaan met een systeem van visitaties van landgoederen onderling. Zij leren van elkaar, geven feed-back en
houden elkaar scherp in hun prestatie. In een convenant worden voorts zaken vastgelegd als:
 het beleid en de visie van het landgoed
 de door het landgoed te leveren maatschappelijke waarden en functies
(dat hoeven niet alleen nieuwe waarden en functies te zijn, ook de bestaande worden meegenomen)
 de speelruimte waarbinnen het landgoed eigenstandig kan opereren,
 de faciliterende rol van de overheid (bijv. beleidsmatige en financiële steun)
Op deze manier kunnen bureaucratische handelingen, werkdruk, proceskosten en tijdverlies voor beide partijen beperkt worden.
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c. Op projectniveau kan het in deze tijd (economisch, cultureel of maatschappelijk) van groot belang zijn om te innoveren. Dit past
overigens van oudsher bij het DNA van de landgoedeigenaar. Via de status aparte vragen de landgoederen van de overheid een
welwillende houding wanneer innovatie (ook indirect) gecombineerd wordt met maatschappelijke meerwaarde. Dit komt onder meer tot
uiting in de ideeënvorming rondom de maatschappelijk onderneming. Landgoederen zien dat (ruimtelijke) ontwikkelingen op hun
terreinen vaak worden beschouwd als een ‘te voorkomen’ negatief effect. De vooraf nog vaak gestelde eis tot compensatie, verevening
en/of het treffen van mitigerende maatregelen achten zij niet meer aan de orde. Zij vragen daarom de gemeente en de provincie om
hiervoor in het nieuwe omgevingsbeleid een meer rechtvaardige oplossing te creëren, die beter past in de sfeer van de moderne
ontwikkelingsplanologie en die rekening houdt met de noodzaak voor landgoederen om voldoende economische dragers te hebben voor
de instandhouding. Omdat deze noodzaak, de ideeën en de uitvoering per landgoed kunnen variëren, volstaat in het beleid de erkenning
dat dit in dit tijdsgewricht een eminent punt van aandacht is, waaraan gemeente en provincie onder voorwaarden actief medewerking
(kunnen) verlenen.
Organisatie
De effectiviteit en de slagkracht van de overheid moeten worden vergroot. Dat betekent dat behalve regelgeving en staand beleid, ook de organisatie
tegen het licht moeten worden gehouden. Barrières moeten worden overwonnen die een soepele en vanzelfsprekende totstandkoming van beleid en
bestuur in de weg staan.
In het kader van de wens tot meer integraal handelen en transdisciplinaire interactie is het nodig dat ambtenaren voldoende mandaat krijgen om in
projectteams te kunnen werken aan een bepaald vraagstuk. Voor de landgoedeigenaren is het van belang dat zij niet van het kastje naar de muur
worden gestuurd waardoor zaken verzanden.
Concreet vragen de landgoederen daarom om een contact-ambtenaar voor landgoederen. Deze ambtenaar is de persoon waar zij met vragen en
ideeën terecht kunnen. Deze persoon wordt dan verantwoordelijk voor het integraal verwerken van het geheel binnen het toch vaak sectoraal
georganiseerde ambtelijk apparaat. Bij grotere projecten kan dit geschieden in de vorm van een projectteam. Wanneer tegemoet wordt gekomen aan
de wens een convenant te sluiten, is dit ook de persoon die de voortgang hiervan bewaakt. Een contact-ambtenaar op provinciaal niveau is ook een
wens. De landgoederen zien tot slot graag dat er in geval van procedures een doorloopgarantie wordt afgegeven. Op dit moment nemen procedures
vaak jaren in beslag waardoor het momentum verloren gaat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Ook maatschappelijke
kansen worden daardoor gemist.
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VERTALING NAAR
PROVINCIAAL BELEID
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Het Handvest Nieuwe Ruimte voor Kwaliteit laat de maatschappelijke waarden zien van vijf
We vinden elkaar op de
landgoederen in Ommen – in totaal 2500 hectare landschap, natuur, agrarische functies, bos,
maatschappelijke waarden.
buurtschappen, water, zorg en cultuur. Deze waarden vormen een belangrijk deel van de
Maar welke ruimte is er nodig?
aantrekkelijkheid van Ommen en het Vechtdal. De landgoederen hebben een door de tijd heen
Marrit Klompe, provincie
bewezen succesvolle praktijkervaring in het integraal creëren van maatschappelijke waarde met
Overijssel
beperkte middelen. Zij staan in hun ‘natuurlijke’ kracht bij het oppakken van hun particuliere
verantwoordelijkheid en hebben laten zien wat - in brede zin - de betekenis hiervan is voor de publieke zaak.
Om de samenhang die de landgoederen vitaal houdt recht te kunnen doen, is ook vanuit de provincie ruimte nodig voor oplossingen
die passen bij dat proces en bij dat resultaat. Hoe dat eruit moet komen te zien is nog niet exact duidelijk, maar de landgoedeigenaren
hebben zelf wel een duidelijk beeld voor ogen. De landgoederen geven aan dat zij een vorm van private zelforganisatie kunnen
aanbieden, waarmee zij die nieuwe coalities kunnen aangaan en een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan duurzame
gebiedsontwikkeling. Zelforganisatie en samenwerking vanuit een waardenperspectief kunnen daarbij leidraad zijn.
Als contouren voor nieuw provinciaal beleid geven zij aan, dat zij voor de toekomst gebaat zijn met maatregelen, die (1) de werking van
hun circulaire economie en hun integrale werkwijze ondersteunen; (2) voldoende manoeuvreerruimte laten om in te spelen op
veranderingen in de samenleving., en (3) een goede toekomst bieden aan ‘vitale coalities’. Dat vraagt bij de provincie om een
fundamenteel andere aanpak. De uitwerking is iets wat overheid en landgoederen nadrukkelijk samen moeten oppakken. De
landgoederen verklaren zich hiertoe bereid en vragen de provincie om dit daadkrachtig te ondersteunen.
Plattelandsontwikkeling is een vat vol tegenstrijdigheden: verschillende economische belangen, onzekerheid over de toekomst van de
landbouw, divergerende culturele definities van ruraliteit, landschap en ruimtelijke kwaliteit. De provincie neemt hierin op diverse
manieren het voortouw door beleid te schrijven, prioriteiten te duiden en oplossingen te reguleren of stimuleren. Het gegeven van een
terugtredende overheid en de toenemende bezuinigingen op het gebied van subsidies maken nu dat de rollen tussen overheid en
private partijen aan het verschuiven zijn. Dit heeft ook gevolgen voor toekomstig provinciaal beleid. En voor de wijze waarop
ontwikkelingen zullen moeten worden aangestuurd. De grote uitdaging die vóór ligt, is dat de dynamiek in de samenleving blijft
plaatsvinden in het licht van collectieve verantwoordelijkheid op lange termijn.
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Landgoederen beheren een belangrijk deel van het buitengebied en zijn daarmee belangrijke partners voor de verwezenlijking van
talrijke maatschappelijke doelen. Hun ontwikkeling heeft nooit losgestaan van sociale, culturele en economische veranderingen op het
platteland. De rode draad is continuïteit en het rentmeesterschap, dat nu in duurzaamheid een hedendaagse vertolking heeft gekregen.
De vijf landgoederen hebben laten zien dat zij van nature gewend en bereid zijn aan de publieke zaak een bijdrage te leveren. Zij
bepleiten bij de provincie een sturingswijze, die hun inzet en kunde tot hun recht laat komen bij het realiseren van collectieve
waarden. Institutionele randvoorwaarden vanuit de provincie zouden daarbij vooral ruimte moeten scheppen voor een breder en
flexibeler handelingsperspectief, waarmee veelbelovende (combinaties van) initiatieven op een realistische wijze tot stand kunnen
worden gebracht.

1. C IRCULAIRE ECONOMIE A LS BASIS VOOR ZELFRE DZAAMHEID
De opstellers van dit Handvest vragen de provincie dat de zelfredzaamheid van particuliere landgoederen, waar behalve
kosteneffectiviteit ook integraal beheer een grote rol speelt, anders wordt gefaciliteerd. De landgoederen kunnen de vele
maatschappelijke opgaven op hun landgoed en daarbuiten alleen vervullen dankzij een gezonde bedrijfsvoering. Het recente onderzoek
(mei 2012) van Witteveen + Bos in opdracht van de provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht heeft helder weten te becijferen dat
buitenplaatsen en landgoederen de gemeenschap op vele fronten zelfs veel geld opleveren, zonder dat dit overigens is terug te vinden
op de eigen landgoedbalans. Particuliere landgoederen verdienen op grond hiervan, ook van provinciale zijde, alle medewerking om
hun interne huishouding op orde te houden. De landgoederen geven aan, dat zij voor de toekomst gebaat zijn met een
beleidsmaatregel, die de werking van hun circulaire economie integraal en effectief helpt ondersteunen. Het verschil in denken dat
daarvoor nodig is, illustreren zij aan de hand van een korte bespreking van de huidige provinciale Regeling Rood voor Groen (RvG).
Voor de provincie Overijssel is het grote maatschappelijke belang van landgoederen de afgelopen jaren aanleiding geweest om via
deze regeling de ontwikkeling van nieuwe economische dragers op landgoederen te verruimen. Hiermee beoogt de provincie tevens
een impuls te geven aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Overijsselse buitengebied. De regeling is operationeel op
projectniveau.


Met waardering voor deze inspanning, die voor het buitengebied veel kan betekenen, vinden de landgoederen de projectmatige
opzet van de regeling te lineair en te eenzijdig. Landgoedbeheerders werken vanuit een overall visie. Zij zijn geen projectleiders,
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maar bieden via waardecreatie gaandeweg structuur en inhoud aan het samenstel van een groter geheel. Zij vragen zich bij iedere
beslissing af wat het effect is van een maatregel op het landgoed en zijn omgeving en wat de gevolgen hiervan zijn voor de langere
termijn. Voor de landgoederen is daardoor niet zozeer de outputinformatie (welk rood voor welk groen) van belang, maar de
impact van de maatregel op het totaal van hun onderneming (wat wordt er bereikt ten aanzien van de missie van het landgoed als
geheel). Dat betekent dat het maatschappelijk rendement breder kan zijn dan een bepaalde sector en dat dit op het landgoed
soms langs een omweg wordt gerealiseerd. De landgoederen laten hiermee zien, dat maximale duurzaamheid van een bepaald
onderdeel wat anders is dan optimale duurzaamheid van een geheel.
Voorbeeld Voor landgoed de Stekkenkamp geldt dat de eigenaresse over een aantal jaar niet meer in staat zal zijn om het landgoedbeheer zelf te voeren. Haar
dochters hebben fulltime banen om zorg te kunnen dragen voor hun eigen gezin. Voor het landgoedbeheer is het nodig om een professionele kracht aan te stellen,
waarvoor kosten worden gemaakt die op het landgoed terugverdiend moeten worden. Dat is lastig omdat het landgoed grotendeels bestaat uit onrendabele
natuur.
Met de realisatie van een zorgcentrum (welzijn) wordt een financiële drager gecreëerd (economie), dat het professionele beheer van bestaand landschap en
natuur (fysieke ruimte) kan bekostigen. Waar het zorgcentrum als bouwopgave een bedreiging lijkt voor het natuurbelang (sectorale beoordeling natuur), is het
welbevinden van de toekomstige gebruikers (maatschappelijk belang) direct gelieerd aan de hoogwaardige natuurrijke omgeving en wordt het ecologisch beheer
van die natuur via dit concept voor de lange termijn veilig gesteld. Zo beredeneerd, is de ontwikkeling op de Stekkenkamp voor de totale natuurlijke kwaliteiten
van het landgoed dus geen bedreiging maar een kans.

Beleidsterreinen die in de ogen van de overheid amper raakvlakken vertonen, kunnen
op een landgoed dus via het beginsel van integraal beheer wel degelijk aan elkaar
gelieerd zijn en via de circulaire economie meerwaarde genereren. Een belangrijk
signaal is dat het sectorale denken, waarbij waarden veelal eenduidig vertaald
worden in absolute normen, moet worden doorbroken.


Groen wordt vanzelfsprekend gevonden,
maar over tien jaar kunnen we dat op deze
manier niet meer waar maken! Waardeer
eerst dat wat er is, en help dat verbeteren,
voordat je als overheid vraagt om meer
groen en natuur.
Annemieke van Voorst tot Voorst,
mede-eigenaar landgoed Giethmen)

Een tweede - al eerder in dit Handvest aangekaart - gevoelig punt bij de landgoederen
is dat de regeling RvG is beredeneerd vanuit het principe ‘voor wat hoort wat’. In casu
doet de overheid concessies en krijgt ze daar in ruil iets extra’s voor terug. ‘Rode’ ontwikkelingen worden ingezet om nieuwe
‘groene’ prestaties te realiseren waarvoor geen markt bestaat. De landgoederen geven aan dat in hun praktijk
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ontwikkelingskansen (ook) nodig zijn om de instandhouding van bestaande kwaliteiten te kunnen veiligstellen. Voor het
landgoed verschuift de Regeling nu het financiële knelpunt in plaats van het op te lossen.
De focus op maatschappelijk rendement kan als criterium blijven staan, maar het moet dus tevens mogelijk zijn om de
verdiencapaciteit te bestemmen of reserveren voor beheer. De door de provincie in het Handelingskader geuite vrees voor privaat
gewin (een politiek gevoelig punt) wordt ondervangen wanneer de inkomsten aantoonbaar terugvloeien naar het landgoed en
hiermee impliciet (direct of indirect) maatschappelijke waarden worden bediend.
Voorbeeld
Voor landgoed Giethmen geldt nu al, dat er op het landgoed behoefte is aan extra inkomsten om bijvoorbeeld de Prunus in het bos te
kunnen bestrijden en het beheer van de landerijen in de verdere toekomst uit te kunnen besteden. Voor Giethmen is het daarom noodzakelijk in de
nabije toekomst een kostendrager te realiseren. Hiermee kan de bestaande hoogwaardige natuur in stand gehouden worden.



Een derde punt betreft de kosteneffectiviteit van de maatregel RvG. Particuliere landgoederen
bieden een door de tijd heen bewezen succesvolle praktijkervaring in het creëren van
maatschappelijke waarde met beperkte middelen. Met betrekking tot de regeling geven de
landgoederen aan, dat het proces vaak te ingewikkeld is en er meer ruimte zou moeten zijn voor
pragmatiek. De voorinvestering in de vorm van onderbouwing van de plannen is bijvoorbeeld te
groot voor een kleiner landgoed, vooral omdat niet zeker is dat de plannen ook tot uitvoering
kunnen worden gebracht. Dit zou vereenvoudigd moeten worden. Zolang er geen garantie is voor de
haalbaarheid van plannen, zouden investeringen vooraf voor de particulier tot een minimum
moeten worden beperkt.

We moeten van
‘blauwdruk denken’ naar
‘witdruk denken’ en de
openheid voor een
specifieke situatie zo
lang mogelijk
vasthouden.
NIROV, Van niche naar
common ground, p11
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2. N OODZAAK VAN VO LDOEND E MANOEUVREERRUIMTE
Provinciale belangen kunnen betrekking hebben op zowel functionele als kwalitatieve aspecten. Vanuit de overheid is men tot nu toe
gewend geweest de gewenste ordening en begrenzing van functies als ruimtelijk beleid vast te leggen in termen van ‘wat, waar en
hoe’. De landgoederen signaleren dat de overheid zich in het verleden vaak te gedetailleerd heeft willen uitspreken over de
toepassing van gewenste oplossingen. Ook lijkt de balans te zijn doorgeslagen naar rechtszekerheid ten koste van de flexibiliteit om
mee te bewegen met veranderende omstandigheden.
 Functionele aspecten

Er bestaan momenteel op vele fronten tegelijk actieve processen die tot transformatie van de ruimte leiden: bevolkingskrimp of groei, klimaatverandering, waterbeheer, ontwikkelingen in de landbouw, de natuuropgave, de wisselwerking tussen kernen met
hun natuurlijke en landschappelijke omgeving etc… Waar in het verleden vooraf bedachte sturing richting gaf aan een gebied, is de
verwachting dat structuren in deze tijd organisch zullen voortkomen uit herschikking en combinaties van functies. Dit nieuwe
inzicht in de systematiek van de ruimtelijke ordening vertoont veel raakvlakken met de beheersfilosofie op landgoederen, waar
structuren veelal ontstaan uit de wisselwerking tussen functies en waar keuzen altijd worden afgewogen op de toegevoegde
waarde voor het landgoed als geheel.
De landgoederen vragen de provincie in de Structuurvisie voldoende ruimte te laten voor voldoende dynamiek en innovatie op
landgoederen, zodat zij alert kunnen blijven reageren op veranderende omstandigheden. Het toewerken naar de toekomstige
structuur, waar locale kwaliteiten en nieuwe kansen kunnen worden benut vanuit lange termijnvisie, zal als samenspel tussen
meerdere schaalniveaus tegelijk opgepakt moeten worden. Omstandigheden kunnen op landgoederen bijvoorbeeld invloed
hebben op: (a) de wijze van ruimtegebruik of invulling van functies, (b) de manier waarop inkomsten worden gegenereerd of
investeringen nodig zijn in het kader van innovatie (c) plekken waar nieuwe ontwikkelingen gewenst zijn of waar bestaande functies
moeten worden verplaatst.
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Voorbeeld Een landgoed wordt beheerd als geheel. Op een landgoed dat in zijn beleid agrarische, natuur
en recreatieve doelstellingen nastreeft, kan behoefte zijn om bijvoorbeeld:
-

5

… 5 jaar later ……..

de ruimte die ontstaat als een agrariër stopt in te vullen met een andere functie,
geld uit deze functie te investeren in het beheer van natuur,
en een stuk landgoed waar natuur niet floreert juist om te vormen tot een agrarische functie
zodra zich hier een geïnteresseerde boer voor meldt.

Dit kan een aantal jaren later in een andere vorm zijn!

Belangrijk is dat flexibiliteit geldt over meerdere jaren en over het landgoed
als geheel. Over de gewenste richting kunnen met de landgoederen voor
langere tijd goede afspraken worden gemaakt op basis van een gedeeld
toekomstbeeld, maar bij de invulling moet er voor hen nog voldoende
manoeuvreerruimte blijven om de synergie tussen functies op het landgoed
te kunnen bevorderen wanneer die kans zich voordoet - en om te kunnen
blijven inspelen op maatschappelijke veranderingen.
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Als het aantal orchideeën wordt geteld, om iets te
noemen, gebeurt het dat je natuur in de benen moet
houden die het helemaal niet wil doen, terwijl de
natuurkwaliteit als geheel , en het totaal aan
samenhangende beheersactiviteiten niet in
ogenschouw wordt genomen.
Liesbeth Cremers, mede-eigenaar landgoed Vilsteren

Kwalitatieve aspecten
Afrekenen per natuurdoel is wat de landgoederen betreft ook niet van deze tijd. De landgoederen vinden het veel relevanter en
doelmatiger om meerjarig beoordeeld te worden op duurzaamheid als geheel. Hierover kunnen meerjarenafspraken worden
gemaakt met bijbehorende financiering. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op een regeling als SNL of GLB.
Deze benadering bespaart de overheid bovendien veel werk.
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3. H ERIJKING VAN DE POSI TIE , ROL EN OPLO SSI NGEN VA N HET PARTICULIE RE INITIATIEF .
De landgoederen zien ook andere perspectieven voor handelingsruimte, namelijk via private zelforganisatie, waarbij zij zelf
verantwoordelijkheid nemen vanuit de Triple-P-benadering. Telos 8, Universitair Kenniscentrum duurzame ontwikkeling (UvT)
noemt ‘vitale coalities’ als een specifieke vorm van samenwerking tussen publieke en private partijen, die op basis van inspiratie
en betrokkenheid energie oproept en burgers mobiliseert, met bezieling als belangrijk
Het is de kunst om de juiste partijen om de
kenmerk. Het initiatief ligt veelal niet bij overheden, maar bij private ondernemers of
tafel te krijgen en met hen de potentiële
waardeontwikkeling zichtbaar te maken.
burgerinitiatieven, waarvan het overleg vooral verloopt via informele contacten.
Uiteindelijk gaat het om het integrale beeld en
Vertrouwen in de professionaliteit van deze partijen en in de manier waarop zij uiting
de (financiële, maatschappelijke) waarde die
op de lange termijn gerealiseerd kan worden.
geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid wordt door het Kenniscentrum gezien
als een cruciaal aspect in de relatie tussen provincie en particulier.
NIROV, Van niche naar common ground p 13
Telos beschrijft de kenmerken voor vitale coalities als volgt:
 Een gezamenlijk gevoeld besef dat er iets moet gebeuren in een gebied.
 Leiderschap en ondernemerschap van betrokken actoren. Individuele
voortrekkers spelen daarin een belangrijke rol.
 Steun van politiek en bestuur. Niet in de zin van een regulerende of
subsidiërende overheid, maar een pro-actieve rol als partner in projecten.
 Een overheid die de verscheidenheid van waarden en de diversiteit van
praktijken erkent.

8

Bezieling en vertrouwen zijn niet alleen maar randvoorwaarden
voor effectieve gebiedsontwikkeling, zoals geld, tijd of een goed
procesplan. Het zijn de dragers van gebiedsontwikkeling. Niet de
slagroom op de taart, maar de taartbodem.
Ina Horlings, wetenschappelijk onderzoeker Thelos.

Afstand en betrokkenheid - Perspectieven op duurzame gebiedsontwikkeling (Thelos, 2009). In opdracht van TransForum, heeft Telos deze
benadering in 2008 in samenwerking met de WUR toegepast in een regionale, rurale context. In dit document worden bouwstenen aangereikt voor
een inhoudelijke agenda, voor de arrangementen die gebiedsontwikkeling faciliteren, en voor de rollen en houding die dat van het provinciebestuur
vraagt.
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De integrale werkwijze en lange termijn focus van de vijf landgoederen, hun binding met de grond en met de mensen in het gebied
leveren een belangrijke verdiepende bijdrage aan de kwaliteit en continuïteit in het landelijk gebied. De landgoederen hebben
daarmee de capaciteit om samen en met andere partijen een robuust plattelandsweb te creëren. De provincie zou een belangrijke rol
kunnen spelen in het stroomlijnen en steunen van dit soort netwerken, zodat de afstemming tussen samenwerkingspartners effectief
verloopt. Maatwerk en tempo zijn vereist bij de begeleiding van trajecten waar samenwerking met meerdere partijen een rol speelt.
De landgoederen vragen de provincie die organiserende/faciliterende rol op zich te nemen: ‘verbindend besturen’ betekent inzetten
op de selectieve mobilisatie van mensen met energie in netwerken, die iets te winnen én te bieden hebben.
Als concreet voorbeeld van zo’n mobilisatie dient de aanvraag (21-12-2011) van landgoed Vilsteren voor het natuur-begrazingsproject
voor het winterbed aan de Vecht.
De erkenning van de rol van particuliere landgoederen kan worden ondersteund door peer reviews. In Brabant wordt deze vorm van
collegiale toetsing van landgoederen onderling al toegepast. Ook de FPG hanteert peer reviews voor de recent ontwikkelde
certificering voor natuurbeheer. Het zou wellicht zinvol zijn te onderzoeken of dit systeem van kwaliteitsbewaking via onderlinge
audits niet ook toepasbaar kan zijn op de werkwijze van particuliere landgoederen zoals gedefinieerd in Hoofdstuk 1 van dit Handvest.
Deze mogelijkheid biedt het voordeel dat door gezamenlijk aan een proces te werken er meer richting ontstaat in het handelen van
landgoederen, waardoor ook meer synergie, samenhang en kracht kan worden ontwikkeld.
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CONCLUSIES
VOOR SAMENWERKING
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1. De principes van duurzame ontwikkeling volgens de “Triple P” benadering (langjarig gegarandeerde leefbaarheid, duurzame ontwikkeling en
behoud van fysieke en ruimtelijke kwaliteit) zijn een gezamenlijk belang en streven van zowel de gemeente als de landgoederen.
Dit handvest reikt de overheid twee bouwstenen aan, voor een ‘nieuwe’ manier van omgaan met particuliere landgoederen:
 De maatschappelijke impact van deze landgoederen blijkt veel groter en breder dan het tot dusver door overheden benoemde fysiekruimtelijke en culturele domein. De landgoederen hebben het reële vermogen om de PPP benadering van de gemeente in de volle
breedte te bedienen.
 De integraliteit van hun beheersysteem betekent dat zij intern beschikken over uitstekende condities om meerwaarde te realiseren,
waarbij verrassende combinaties worden gecreëerd. Het denken in samenhang biedt sectoraal werkende overheden in dit tijdsgewricht
interessante opties voor het bereiken van maatschappelijke doelen.
Beide bouwstenen maken de samenwerking en co-productie in de vorm van publiek-privaat partnerschap in deze tijd kansrijk. Daarmee kunnen
activiteiten worden geïntegreerd, grens- en sectoroverschrijdende kansen worden benut en in combinatie nieuwe ideeën worden gegenereerd op
het gebied van producten, maatschappelijke diensten en business modellen.
Daarom tonen de landgoederen zich bereid actieve medewerking te verlenen aan de door de gemeente Ommen gewenste overgang van
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie, waarmee de particuliere landgoederen impliciet een nog grotere verantwoordelijkheid krijgen in het
algemeen belang.

2. De rol en inbreng van de gemeente is in De Agenda van het GOP expliciet toegevoegd als vierde “P” (het Proces, in termen van organisatie,
dienstverlening, en taakuitvoering). De landgoederen zien het als een welkome ontwikkeling, dat de gemeente de samenwerking met partners
gestalte wil geven door:





te sturen op hoofdlijnen en hoofdzaken vanuit een heldere scheiding tussen beleid en uitvoering
integraal te sturen op resultaat in transparante relaties
projectmatig te werken in geval van innovatieve projecten
het aantal regels te verminderen en eventuele tegenstrijdigheden in regels weg te nemen.

Om - ook in economische zin - vernieuwend te kunnen zijn en adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, vragen de landgoederen
aan de gemeente de ruimte om hen te laten doen waar ze goed in zijn. Om hun verantwoordelijkheid gestalte te geven moeten zij kunnen
beschikken over condities die beter aansluiten bij hun beheerspraktijk.
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Aanbevelingen voor betere condities hebben betrekking op drie terreinen:
 Om regels en wetten op landgoederen effectief en legitiem te laten zijn, zijn afstemming tussen de diverse bestuurslagen, slimme
instrumenten en soms ook compromissen nodig. Deze mogelijkheden kunnen het eenvoudigst worden gecreëerd via in een status
aparte voor die landgoederen die mede het maatschappelijk belang nastreven.
 Op het gebied van beleid moet via kaders op hoofdlijnen de speelruimte voor landgoederen worden vergroot zodat zij de duurzame
instandhouding van hun bezit onder condities kunnen garanderen. In de plaats van de vooraf gestelde eis tot compensatie,
verevening of mitigerende maatregelen bij nieuwe ontwikkelingen moet een rechtvaardiger systeem komen, dat beredeneerd is
vanuit de geleverde maatschappelijke prestatie van het landgoed als geheel.
 Op het niveau van de organisatie bepleiten de landgoedeigenaren voor betere condities voor intersectorale samenwerking met de
overheid middels een (gemandateerde) contact-ambtenaar en een beperkte doorlooptijd van procedures, waarmee de
maatschappelijke meerwaarde die landgoederen kunnen bieden tijdig en ten volle kan worden benut.

3. De rol van de provincie speelt zich af op het niveau van beleid, dat de rol, inbreng en manoeuvreerruimte van het particuliere
initiatief in het belang van duurzame gebiedsontwikkeling moet faciliteren.
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Tot slot…
De landgoederen weten dat deze principes op hoofdlijnen verdere uitwerking behoeven om geadopteerd en geïmplementeerd te
kunnen worden door provincie en gemeente. Zo zal de overheid voor het bieden van handelingsruimte toch altijd behoefte blijven
hebben aan handvatten waarmee bijvoorbeeld de ruimtelijke kwaliteit wordt gegarandeerd of versterkt, of waarmee bewaakt kan
worden dat eventuele ontwikkelruimte in verhouding staat tot het verdienvermogen. De vijf landgoederen zijn er van overtuigd dat zij
op lokaal niveau middels het korte traject waarin dit Handvest tot stand is gebracht een collectief hebben kunnen vormen waarmee
spijkers met koppen kunnen worden geslagen. De bundeling van hun casuïstiek biedt bovendien nuttige aanknopingspunten om de
omvorming van sectoraal overheidsbeleid en -regelgeving naar een meer integraal systeem op het niveau van uitvoering te kunnen
toetsen.
De landgoederen stellen daarom voor om op korte termijn samen met gemeente en provincie dit Handvest verder uit te werken op
een manier die de voorstellen voor beleid, wet- en regelgeving en intersectorale samenwerking concreet gaat vormgeven. De Minister
van Infrastructuur en Milieu heeft een nieuwe nog verdergaande integrale Omgevingswet aangekondigd. De snelheid waarmee de
vereenvoudiging van deze nieuwe Omgevingswet wordt opgepakt, maakt dat het ijzer gesmeed moet worden nu het heet is.
Daarom doen de landgoederen de volgende aanbevelingen voor het vervolg. Doel is om zo concreet mogelijk zichtbaar en inzichtelijk
te maken waar de meerwaarde en efficiëntie zit van aangepast beleid voor de landgoederen met een aparte status en wat de
consequenties daarvan zijn:

Stap 1.
Overeenstemming over uitgangspunten, principes en uitwerkrichtingen zoals verwoord in het handvest. Gesprek over dit handvest tussen de
wethouder van de gemeente Ommen, de gedeputeerde Landelijk gebied van de provincie Overijssel en de vijf landgoedeigenaren.

Partnerschap tussen overheid en particulier betekent allereerst, dat je het in essentie samen eens kunt zijn met de principes . Dit
handvest past in de Consultatieronde van stakeholders / partners en kan gezien worden als een Bouwstenennotitie (tussenproduct)
van het GOP. In de maand april werken de werkgroepen GOP/GOV het omgevingsplan op basis van deze notities verder uit. In mei
volgt een tweede consultatieronde.
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De landgoedeigenaren zouden een eerste reactie willen horen van de beide bestuurders op het handvest, waarmee tegelijk de
dilemma’s en kansen voor implementatie van de denkrichting kunnen worden afgestemd en het vervolgtraject kan worden besproken.
Zodra bevestigd kan worden dat de denkrichting die in dit handvest is gepresenteerd in beginsel beloftevol is, kan worden overgegaan
tot de volgende stap.

Stap 2.

Gezamenlijke uitwerking van bovenstaande voorbeelden en principes aan de hand van de volgende cases:
A. De casus van een economische drager voor landgoed Giethmen - eco wonen als 'vitale coalitie' - als pilot met provincie en gemeente uitwerken.
Doel van de pilot is uitvinden welke ruimte het huidige beleid hier reeds voor biedt, welke ruimte ontbreekt en wat haalbare oplossingsrichtingen zijn voor de
herijking van beleid, zodat dit werkbaar is voor een particulier landgoed en ook past bij de doelstellingen van gemeente en provincie.
B. Meerjarenafspraken uitwerken in een convenant op basis van de casus Vilsteren. Doel van deze casus is 1)verkennen met gemeente en provincie wat nodig
is om meerjarenafspraken te maken, welke voordelen dit biedt voor landgoederen, gemeente en provincie en 2) welke criteria voor de overheid van belang
zijn om te kunnen voldoen aan de status ‘integraal landgoed’ en hoe dit het beste kan worden bezegeld.

De landgoederen benadrukken het belang van een gezamenlijk proces van landgoederen, gemeente en provincie om het Handvest
concreet uit te werken. Ze willen kijken naar wat mogelijk is, in plaats van naar de dingen die niet mogelijk zijn en verwachten feitelijk
in de vorm van een vitale coalitie te kunnen samenwerken met gemeente en provincie. De landgoederen zien zichzelf nogmaals als
partner van de overheid voor het gezamenlijk realiseren van doelen en ambities. De vijf landgoedeigenaren zien voor zich dat deze
tweede stap nog in 2012 genomen wordt. Gezien het ontwikkelkarakter hiervan en de bredere toepasbaarheid van de resultaten,
stellen de landgoedeigenaren voor dat de overheden in overleg hiervoor aanvullend budget ter beschikking stellen. Mogelijk kan dit
traject worden gekoppeld aan de transitie van Het Landgoedbedrijf, waarmee tevens de koppeling wordt gelegd met de Green Deal.

000
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BIJLAGEN
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Bijlage 1 - projectbeschrijving en achtergronden
H ANDVEST NIEUWE RUIMTE VOOR K WALITEIT.
TOELICHTING AANVRAAG VOUCHER ALTERNATIEVE INZET STIMULERINGSREGELING
K WALITEITSIMPULS GROENE O MGEVING PROVINCIE O VERIJSSEL KIEN VAN HOVELL - DECEMBER 2011
Historische landgoederen zijn parels in het Overijsselse cultuurlandschap.
Zij herbergen onderscheidende ruimtelijke, natuurlijke en
sociaal/culturele kwaliteiten, die sterk met elkaar zijn verweven en ook
van groot belang zijn voor de samenleving.
Goed rentmeesterschap op de langere termijn zorgt er op landgoederen
voor, dat een veelzijdig doch samenhangend palet van componenten kan
worden overgedragen aan een volgende generatie. Onderscheidend voor
particuliere landgoederen is het integrale beheer als één economische
eenheid , waarbij het samenstel van elementen, aspecten en functies
elkaar in evenwicht houden en versterken. Dit heeft er altijd voor
gezorgd dat deze landgoederen met hun tijd mee konden gaan en
invloeden van buiten konden opvangen of bedienen. Impulsen vanuit de
samenleving worden gefilterd vanuit de integrale visie van de
landgoedeigenaar en geïntegreerd in het bestaande. Zonder de
ensemblewaarde te verstoren worden ook soms nieuwe wegen ingeslagen, elementen omgevormd en functies toegevoegd. Die verstilde dynamiek
is een teken van duurzaamheid en verantwoord beheer op de langere termijn: met respect voor het verleden, met zicht op de eigentijdse behoeften
en met oog voor de toekomst.
De ‘governance’ van duurzaam, samenhangend en multifunctioneel beheer, ook in financiële termen, is op menig particulier landgoed in dit
tijdsgewricht onbedoeld onder druk komen te staan. Landgoedeigenaren vrezen al jaren voor discontinuïteit omdat (private) waarden op hun
landgoed inmiddels gestaag naar het publieke domein zijn geheveld en gestold zijn geraakt in sectorale wetten en regels. Door de versnippering en
juridisering van het overheidsbeleid is bovendien de integrale aanpak die deze particuliere landgoederen kenmerkt, langzaam buiten beeld geraakt.
Deze tendens wordt nu door veel particuliere landgoedeigenaren gezien als een fundamenteel gevaar, omdat hun beheerssysteem in onbalans
dreigt te raken en waardevolle onderdelen daarmee terechtkomen in een neerwaartse spiraal. De flexibiliteit die door de tijd heen immers altijd
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nodig is geweest om adaptief te kunnen reageren op een veranderende omgeving, is de laatste decennia planologisch steeds strakker aan banden
gelegd. Vooral in de Ruimtelijke Ordening komt dit knelpunt tot uiting. Veel landgoederen vallen onder generiek conserverend beleid. Dat betekent
dat hun bewegingsruimte zeer beperkt is en zij niet altijd meer optimaal kunnen beantwoorden aan de maatschappelijke vraag, laat staan proactief
kunnen bijdragen aan de realisering van landelijke, provinciale of lokale beleidsdoelen.
Met dit project maakt de gemeente Ommen een aanzet om voor deze knelpunten een oplossing te zoeken en nieuwe kaders te verkennen voor een
vruchtbare synergie tussen particulier en overheid. Particuliere landgoederen binnen de gemeentegrenzen wordt gevraagd aan te geven hoe zij in
deze moderne tijd een relevante maatschappelijke bijdrage kunnen leveren en wat zij op basis van wederkerigheid denken nodig te hebben om deze
kwaliteit ook op langere termijn te kunnen garanderen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de opmaat naar het GOP/GOV, dat
inmiddels wordt gezien als een interessante pilot op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Onlangs vroeg Gedeputeerde Maij (portefeuille Cultuur) in het bijzijn van wethouder Lagas (portefeuille RO, verkeer, OW, volkshuisvesting, milieu,
handhaving, recreatie en toerisme, kleine kernen beleid en Wabo)) particuliere landgoederen om op korte termijn inzichtelijk te maken waar hun
specifieke kernkwaliteiten liggen, waar de pijnpunten liggen op het gebied van integraal beheer en op welke punten de overheid daarin zou kunnen
faciliteren (cf. landgoedgesprek op Vilsteren, dd. 7 november jl. in het kader van Het Landgoedbedrijf).
De gemeente vraagt particuliere landgoederen in de gemeente Ommen deze handschoen nu op te pakken: met de inbreng van hun eigen
kwaliteitsprestaties en casuïstiek, die de formulering van wensen vanuit het principe van wederkerigheid expliciet kan maken. De gemeente neemt
de verantwoordelijkheid op zich, om de rapportage mee te wegen in de opmaat naar het GOP/GOV.
De gemeente doet met deze aanvraag een beroep op provinciale steun in termen van middelen voor de externe procesbegeleiding ten behoeve
van het particuliere initiatief. Daarmee kan op basis van de input uit het particuliere veld snel tot de kern van het vraagstuk worden gekomen en
kan de output worden opgeschaald naar een bredere context. Deze kosten behoren niet tot de reguliere taken van de gemeente, noch kunnen de
kosten worden gefinancierd via andere instrumenten of budgetten.
Voor de provincie Overijssel kan de verkenning verheldering bieden in de specifieke problematiek van landgoederen in particulier bezit en kunnen de
uitkomsten in relatie tot het GOP/GOV desgewenst model staan voor andere partijen en /of de uitwerking hiervan in gemeentelijk of provinciaal
beleid.
De aanpak verhoudt zich in zoverre tot de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, dat het als een kennisproject kan worden gezien
in het kader van voorstudie op het brede terrein van ruimtelijke kwaliteit en ontwikkelingsplanologie. In de navolgende paragraaf wordt nader
ingegaan op de kaders die leidend zijn voor de opgave.
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KA DER S
Het thema particulier beheer- en ontwikkelingsmogelijkheden in het buitengebied staat bij het Rijk hoog op de agenda. Nu de publieke geldstromen
haperen en overheidssubsidies in toenemende mate worden drooggelegd, wijst het Rijk uitdrukkelijk naar de verantwoordelijkheid van ondernemers
en private partijen. Er ligt momenteel een belangrijke politieke opgave om Nederland in economisch, ecologisch en sociaal/cultureel opzicht gezond
te houden. De overheid komt er in haar eentje niet meer uit vanwege een kloof tussen beleid en praktijk en een gebrek aan middelen. Op het gebied
van de Ruimtelijke Ordening besefte men tien jaar geleden al dat daarom andere werkwijzen nodig zouden zijn dan voorheen. ´De dynamiek in de
samenleving is zo groot dat voor tien jaar vooruit plannen en vervolgens alle nieuwe initiatieven langs die lat leggen, als regel niet meer werkt´. Dit
tijdsgewricht vereist een verdere trendbreuk in denken en doen: de door de overheid lange tijd gedomineerde ruimtelijke planning is veranderd in
het streven naar een nieuw evenwicht tussen ordenen en ondernemen. Kortom, het landschap van publieke en private verantwoordelijkheid is aan
het verschuiven en daarmee onvermijdelijk ook het palet van wet- en regelgeving.
Provincie Overijssel erkent de positie en meerwaarden van landgoederen en is inmiddels gevorderd in de ambitie om actief te faciliteren in
ruimtelijke meerwaarde en -synergie. Overijssel heeft de taak opgenomen om gebiedskwaliteiten niet alleen te beschermen, maar deze aan nieuwe
ontwikkelingen te verbinden door ze te versterken en nieuwe kwaliteiten toe te voegen. In de provinciale Omgevingsvisie en -verordening vallen
landgoederen nu als categorie onder het toepassingsbereik van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. De Omgevingsvisie biedt meer ruimte dan
voorheen om landgoederen te laten bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit. Via de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie verruimde
mogelijkheden voor ontwikkelingsgerichte planologie: ´ontwikkelingen zijn een kans en geen bedreiging wanneer zij getuigen van kwaliteit;
ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestatie moeten in evenwicht zijn´.
Atelier Overijssel onderzocht de afgelopen jaren vanuit een onafhankelijke positie een breed scala aan gebruiksfuncties op bestaande en nieuwe
landgoederen, waardoor veel gevarieerdere vormen van landgoederen kunnen ontstaan. Op de gebiedsdag landgoederen in het kader van de Tour
Atelier Overijssel (2009) stonden ruimtelijke kwaliteit en economische dragers centraal. Naast het besef dat nieuwe economische dragers nodig zijn
om de gebouwen en landerijen te beheren, rezen tegelijk ook twijfels over de beperkingen van bestaande regelingen. Ook werd het gevaar
opgemerkt dat initiatieven ´als het ware worden gesmoord in de regelgeving´. Daar komt bij dat het tot nu toe ontwikkelde
overheidsinstrumentarium vooral gericht is op een bijdrage aan de groene omgeving: natuur- en landschapsdoelen staan veelal centraal bij de
definitie van gewenste maatschappelijke meerwaarde. Het Atelier constateerde dat hiermee kansen worden gemist.
De bestuurlijke ambitie van de Gemeente Ommen is om als eerste in Nederland te komen tot een integraal Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP) en
een integrale Omgevingsverordening (GOV). Het betreft een vernieuwende manier van werken op instrumenteel niveau, waarmee de gemeente een
einde wil maken aan de wirwar van regels die elkaar tegenspreken, plannen die elkaar overlappen en procedures die te lang duren. Deze inspanning
heeft als doel om plannen te stroomlijnen en daarmee een integraal en helder kader te bieden voor burger en bedrijfsleven. Het Gemeentelijk
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Omgevingsplan bundelt straks meerdere gemeentelijke plannen. Het verschaft een helder en compact fundament voor het gemeentelijk beleid. Het
plan komt in de plaats van sectorale plannen zoals de gemeentelijke structuurvisie en afzonderlijke plannen voor ondermeer zorg en welzijn,
bedrijvigheid, erfgoed en klimaat. De gemeente kiest voor één integraal plan en dat tevens dient als structuurvisie. Ook de bestemmingsplanregels
en bestaande verordeningen wil de gemeente zoveel mogelijk stroomlijnen en bundelen in één integrale omgevingsverordening. Met deze nieuwe
werkwijze van omgevingsplan met verordening loopt Ommen vooruit op het nieuwe omgevingsrecht dat is gericht op vergaande bundeling van
overheidsplannen en uitvoeringsregels. Het belangrijkste wat de gemeente wil bereiken is dat inwoners, ondernemers en partners in één opslag een
beeld krijgen waar Ommen voor staat. Als vertrekpunten dient het Ommer Motief: “de ontwikkeling van Ommen tot een groene, gastvrije en
inspirerende verblijfsgemeente”) en de Provinciale Omgevingsvisie Overijssel (2009). Het Ommer Motief vormt het strategisch beleidskader boven
het staande beleid van de gemeente Ommen. Verbeteringen worden vooral noodzakelijk geacht in het kader van de omslag van
toelatingsplanologie naar gebiedsontwikkeling, waarin er ook nadrukkelijk ruimte bestaat voor particulier initiatief en experiment. Het project heeft
landelijke aandacht en wordt gevolgd door de VNG en het ministerie I&M.

Vanuit de wereld van de particuliere landgoederen is in 2010 een beweging (www.hetlandgoedbedrijf.nl.) in gang gezet, die expliciet aandacht
vraagt voor de potentie van landgoederen als maatschappelijk betrokken ondernemingen. Landgoederen worden opgeroepen pro-actief te blijven
inspelen op vragen vanuit de samenleving en hun inzet als maatschappelijk betrokken partijen voort te zetten. In de vorm van vier expertmeetings is
parallel een dialoog opgestart met overheden (rijk, provincie en gemeenten) en andere stakeholders om te spreken over de condities die daarvoor
nodig zijn. In lijn met de bevindingen van Atelier Overijssel en van de gemeente Ommen werd gesignaleerd dat het bestaande instrumentarium van
overheden landgoederen vaak belemmert in hun ontwikkelingsproces. Met betrekking tot de bureaucratie werden als voornaamste knelpunten
benoemd: de (te) lange doorlooptijden van procedures en de sectorale versnippering en tegenspraak, die optreden bij de beoordeling van
ontwikkelingsvraagstukken. De conclusie was dat waardoor het samenspel van elementen en functies op landgoederen wordt verlamd. Die
verlamming wordt op veel landgoederen als een bedreiging ervaren op existentieel niveau. Overheden zou daarom gevraagd moeten worden
voorstellen integraal (ipv van sectoraal) te beoordelen, mee te denken, kaders (ipv van regels) te stellen en daarmee ondersteuning te bieden aan
innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap op landgoederen.
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O P GA V E
Enkele particuliere landgoed-ondernemingen tonen zich bereid en ook in staat om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en bij te
dragen aan ruimtelijke, sociale en economische impulsen, in het bijzonder met betrekking tot de ruimtelijke en de sociaal-culturele pijlers die onder
andere verwoord zijn in het Ommer Motief. Maar de afwegingskaders waarbinnen hun afzonderlijke plannen krachtens het bestaande planologische
instrumentarium worden beoordeeld, blijkt niet altijd afgestemd op het integrale landgoedbeheer, waar nog veel meer relevante aspecten in
samenhang een rol spelen (zie de landgoedgesprekken in www.hetlandgoedbedrijf.nl ). Voortbordurend op deze gesprekken wil de gemeente
Ommen met behulp van deze voucher graag nader inzicht verkrijgen in de landgoed-specifieke wensen die spelen op particuliere landgoederen
binnen de gemeentegrenzen met betrekking tot het instrumentarium. Daarmee wil de gemeente Ommen ervoor zorgen dat ook particuliere
landgoederen adequaat invulling kunnen geven aan beleidsdoelstellingen van provincie en gemeente. Mede op basis van die informatie kan de
gemeente een vertaalslag maken naar een nieuw beleid en nieuwe werkwijzen voor het buitengebied, met uitwerking van een kwaliteitskader
waarbinnen experimenteerruimte mogelijk is op basis van het principe van wederkerigheid. Interessante ontwikkeldossiers kan daarmee een reële
kans van slagen worden geboden.
In deze projectaanvraag zijn de betreffende particuliere landgoederen dus primair aan zet: vanuit de landgoederen bestaat er de behoefte om
integraal te worden benaderd met kaders ipv dwingende regels. De vraag aan hen is: welke kaders zouden dat moeten zijn zodat landgoederen goed
kunnen functioneren, welke garanties kunnen daarvoor worden afgegeven en op welke wijze kan dat worden samengebracht met het GOP?
Samengevat bestaat de opgave uit het formuleren van landgoed-specifieke aanbevelingen tbv het GOP/GOV, waarbij de (ruimtelijke) kwaliteit op
particuliere landgoederen wordt geborgen en tegelijk ruimte wordt geboden voor sociaal-culturele en economische ontwikkelingen vanuit een
integraal en lange termijn beheersperspectief.
A A N PA K EN BE O O GD RE SU L T A AT
Het doel van deze studie is om vanuit de praktijk en dus op basis van de inbreng van de particuliere landgoederen aanbevelingen te doen op
inhoudelijk, bestuurlijk en juridisch niveau, waarbij:



recht wordt gedaan aan het integrale karakter en beheersfilosofie van particuliere landgoederen;
particuliere landgoederen mogelijkheden wordt geboden om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe beleidskansen en maatschappelijke
behoeften, beredeneerd vanuit het gemeentelijke beleid en de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van de provincie.

De aanpak bestaat uit een stapsgewijs toewerken naar dit eindproduct: een handvest dat via twee bijeenkomsten de wensen vanuit het particuliere
veld bundelt en op basis van concrete voorbeelden de kansen verbeeldt en specificeert.
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Middels deze twee bijeenkomsten worden de landgoedeigenaren uit het particuliere veld uitgenodigd een collectief te vormen. In de gemeente Ommen
zijn potentiële deelnemers: landgoed Vilsteren (1000 ha), Giethmen/Klein Giethmen (150 ha), de Stekkenkamp (100 ha) en Archem (70 ha). Aan de hand
van de door hen ingebrachte concrete praktijkvoorbeelden wordt eerst op hoofdlijnen onderzocht op welke manier deze particuliere landgoederen
(individueel of gezamenlijk) invulling geven aan hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap en welke condities zij denken nodig te hebben om
hun ondernemerschap te kunnen voortzetten. Een tweede sessie dient om deze condities fijn te slijpen zodat deze kunnen worden ingebracht in het
traject GOP/GOV.
Ter afronding zal het particuliere handvest worden opgesteld gepresenteerd aan betrokken bestuurders en steekhouders.
De ‘landgoedspecifieke’ inbreng in relatie tot de vernieuwende opgave GOP/GOV kan ook in breder verband interessant zijn of als voorbeeld dienen
voor andere partners, sectoren of bestuurslagen. Voor het GOP/GOV bestaat er momenteel op rijksniveau een goed ‘momentum’ in de opmaat naar
één Omgevingswet. Het Rijk zoekt eveneens naar manieren om meer flexibiliteit en heldere, beperkte regelgeving vorm te geven die ruimte geeft aan
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Dit project biedt een mooie gelegenheid om het particuliere landgoed-denken ook in dit verband
onder de aandacht te brengen.
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Bijlage 2 - toelichting maatschappelijke meerwaarden op de
landgoederen
In deze bijlage leest u voorbeelden van de wijze waarop de vijf landgoederen in Ommen hun maatschappelijke waarden vormgeven. De indeling van de
spiegeling aan het Ommer Motief en de Agenda van GOP/GOV is hierbij als leidraad genomen.
Ruimtelijke kwaliteit
o Vilsteren kijkt verder dan de individuele gebouwen. Er is veel aandacht voor het cultuurhistorisch ensemble met een aantal beeldbepalende gebouwen
(kerk, Huis Vilsteren, molen e.d.) en het daaraan ondergeschikt blijven van de overige opstallen. Vilsteren let verder nauwkeurig op de samenhang tussen
groen en rood; dit gaat verder dan de overheidsregels rondom het rijksbeschermd dorpsgezicht. Daarbij kan Vilsteren in privaatrechtelijke zin en middels
persoonlijke contacten veel beter maatwerk toepassen dan een publiekrechtelijk orgaan; het landgoed werkt vanwege de ruimtelijke kwaliteit niet mee
aan de landelijke regels m.b.t. de vrijstelling van vergunning voor dakkapellen aan de achterkant.
O In Archem wordt elk vrijkomend gebouw zorgvuldig en in stijl gerestaureerd. Privaatrechtelijk en anderszins worden met nieuwe bewoners/gebruikers
concrete afspraken gemaakt over de handhaving van dat niveau.
Leefbaarheid
o Vilsteren, Junne en Archem dragen elk bij aan de leefbaarheid van hun buurtschap.
o Vilsteren heel direct door de school, de kerk en het verenigingsleven te faciliteren.
o Vilsteren en Archem streven naar een evenwichtige samenstelling van bewoners. Vilsteren door voorrang te geven aan eigen bewoners. Archem door te
zoeken naar bewoners met aandacht en passie voor (erf)goed.
O
Junne heeft ambities om de bewonerssamenstelling van hun buurtschap evenwichtiger te maken door ruimte te creëren voor jongeren.
o In het verlengde hiervan denkt Vilsteren anticiperend na hoe woonfuncties op het landgoed voor de agrarische sector in de toekomst geborgd kunnen
blijven. Ook Archem anticipeert op inpassing van woonfuncties in het buurtschap.
o De Stekkenkamp heeft concrete ambities om aan de leefbaarheid van Ommen bij te dragen in de vorm van een zorgcluster, waardoor mensen met een
beperking beter kunnen functioneren. Dit cluster is een waardevolle en vooruitstrevende aanvulling op de reeds aanwezige zorgfuncties, die nu al een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid.
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Vraag gestuurd bouwen: ‘Wonen op bestelling’
o Vilsteren wil meewerken aan de mogelijkheid dat ouders op de boerderij blijven wonen. Daarbij wil het landgoed de omvang van de gebouwen
beperken vanuit de gedachte dat ze ook voor toekomstige generaties Vilsternaren betaalbaar moeten blijven.
o Junne wil karakteristieke bijgebouwen behouden door deze te gebruiken voor woonfunctie.
Ontwikkelen van lommerrijk wonen als exceptioneel woonmilieu met een bijzondere kwaliteit (ruim en riant wonen in het groen in bijzondere
bebouwing).
o Deze opgave kan uitstekend een bijzondere vorm krijgen in het eco woonconcept op Giethmen.
Versterken sociale samenhang en leefbaarheid
o Vilsteren is hier continu actief mee bezig in samenwerking met Plaatselijk Belang Vilsteren.
o Junne heeft ambities om de leefbaarheid in het buurtschap te versterken door woningen voor jongeren toe te voegen.
o Archem investeert ook in de leefbaarheid door bebouwing van uitstekende kwaliteit en door persoonlijk contact met (nieuwe) bewoners.
Investeren in zorgzame buurten, sociale activiteiten en diensten
o De Stekkenkamp wil de zorgpartners faciliteren in de ontwikkeling van een zorgcluster op, zodat mensen met een beperking of ziekte en hun
mantelzorgers beter kunnen functioneren en in een omgeving die een relevante bijdrage levert aan hun welzijn. Met het reeds gerealiseerde trefpunt in
een groene omgeving op de Stekkenkamp levert het landgoed een bijdrage aan gewaardeerde een sociale activiteit.
o Vilsteren is papieren lid van enkele verenigingen, sponsor van enkele verenigingen, heeft een eigen concertcommissie die via de huur van de kerk weer
een bijdrage levert aan het behoud van de kerk, geeft grond en gebouwen (landgoedcentrum) regelmatig om niet in gebruik bij dorpsactiviteiten zoals de
levende kerststaltocht, het paasvuur, carnaval, dagje mooi Vilsteren etc).
Creëren woonzorggebieden (zo lang mogelijk zelfstandig wonen)
o Dit is exact de opgave waarin de Stekkenkamp wil voorzien in samenwerking met Saxenburgh Groep en Beter Wonen Vechtdal, die hier ook van harte
aan meewerken vanwege de louterende groene omgeving op het landgoed. Ook ouderen en mensen met psychische problemen kunnen daarmee in hun
vertrouwde omgeving blijven.
Zorg dragen dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen blijven functioneren
o Dit gebeurt reeds op de Stekkenkamp, waar gezorgd wordt voor kwetsbare burgers, o.a. in de dagbesteding voor mensen met geheugen- of psychische
problemen van zorgverlener Saxenburgh Groep.
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Ondersteuning bieden aan kwetsbare burgers
o De Stekkenkamp biedt hiervoor ruimte o.a. voor (ex)kankerpatiënten, mantelzorgers, jong dementerenden, mensen met NAH, ouderen en mensen met
psychische problemen in Vechtgenoten.
Versterken sport- en cultuurparticipatie (vitale en gezonde sportverenigingen)
o In Vilsteren is al voor de derde maal medewerking verleend aan de versterking van sport participatie door sportvelden in erfpacht uit te geven aan de
gemeente, die ze doorverhuurd aan de vereniging. Dit is overigens een prachtig voorbeeld van het feit dat ook op landgoederen compromis-denken
bestaat (cultuurhistorisch en landschappelijk is het sportpark ongewenst, omwille van de gemeenschap is deze concessie toch gedaan).
o De Tuin der Lusten, een kunstevenement op particuliere landgoederen, is destijds gestart op Vilsteren, heeft jarenlang getrokken door de regio en gaat
nu verder in Gelderland.
o Junne: jaarlijkse slipjacht. Tevens jaarlijkse diverse paardenritten, wandeltochten, ATB tochten, Pieterpad, scoutingactiviteiten. Toen de Tuin der Lusten
niet plaats kon vinden op De Stekkenkamp bood Junne de helpende hand.
Stimuleren mogelijkheden om amateurkunst te beoefenen
o De drijfveren van Vilsteren liggen ook bij kunst en cultuur. Het project van de Refugio in 2011 is een aardig voorbeeld van eenmalige initiatieven.
Bieden gevarieerd podiumaanbod, expositieruimte en aanbod van evenementen verspreid over het jaar
o Op Vilsteren sluit de nieuwe concertcommissie hierbij aan en bestaat er in de zomer altijd de mogelijkheid om het landgoedcentrum als expositieruimte
te gebruiken.
Educatie
o Giethmen en Vilsteren doen op hun terreinen jaarlijks mee aan het educatieproject Van Luchtkasteel tot Dassenburcht voor klassen uit het
basisonderwijs.
o Educatieve activiteiten in de regio in het kader van de het te ontwikkelen ecologisch woonmilieu in Giethmen.
Voormalige Agrarische Bebouwing als kraamkamer voor kleinere en nieuwe bedrijven
o Vanuit Vilsteren kan als voorbeeld genoemd worden dat het landgoed instemt met kleinschalige bedrijvigheid in voormalige boerderijen indien passend
binnen de gemeenschap en met beperkte externe gevolgen (extra verkeer bv.).
o Junne: nieuwe economische dragers, o.a. in combinatie met de sluis die wordt aangelegd, te denken valt aan recreatie, educatie, zorgboerderij.
Behoud diversiteit agrarische sector
o De Stekkenkamp zet in op o.a. biologische landbouw en streekproducten, Junne en Giethmen produceren nog voor de wereldmarkt, Vilsteren oriënteert
zich op regionale voedselproductie. Samen dragen zij zorg voor diversiteit van een belangrijk deel van de agrarische sector in Ommen.
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o Archem heeft hierin een zelfstandig rol door een eigen zoogkoeienbedrijf met graan teelt. Overige gronden in buurtschap traditioneel in gebruik.
o De oriëntatie op een ecologisch woonmilieu van Giethmen biedt mogelijkheden voor locale voedselproductie in o.a. moestuinen.
Stimuleren duurzaamheidsthema’s agrarische sector
o Een mogelijk nieuw collectief ideeën van de landgoederen (gezamenlijke productie van biomassa, mogelijk voor energie) dragen hieraan bij en kunnen
nader worden onderzocht.
Agrarische sector goed inpassen in het landschap
o Hiervoor dragen Junne, de Stekkenkamp, Archem en Vilsteren zorg door te stimuleren, informeren, initiëren en door het scheppen van
randvoorwaarden; de boer moet echter zelf de ondernemer blijven.
o Giethmen; de oriëntatie op een ecologisch woonmilieu zal goed ingepast worden in het landschap.
Hogere kwaliteit recreatieve sector
o Op Vilsteren, Archem en Junne is deze kwaliteit al hoog en staat het continu op de agenda. Zo heeft Junne samen met haar buren onlangs een ATBroutenetwerk aangelegd en een wandelroutenetwerk .
o Giethmen heeft ideeën voor een extra recreatieve route en wil de kwaliteit van de bossen graag vergroten met behulp van een economische drager.
o Junne leent zich voor het aanleggen van een pleisterplaats/rustplaats.
o Giethmen: de educatieve activiteiten binnen de oriëntatie op een ecologisch woonmilieu, zijn interessant voor recreanten en van hoge kwaliteit.
o bij Archem staat recreatie continu op de agenda. Echter intensivering van de bestaande openstelling is niet aan de orde. In dit licht hebben
landgoederen Archem, Junne en Stekkenkamp gezamenlijk aan een project met SBB, landschap Overijssel, Natuurmonumenten en gemeente Ommen
deelgenomen over het zoneren van de recreanten. Uitvloeisel is het wandel- en fietsnetwerk.
Verbeteren recreatieve bereikbaarheid
o Bevaarbaarheid van de Vecht draagt hieraan bij, De Stekkenkamp zal hierin graag faciliteren zonder het kwetsbare natuurgebied open te stellen
o Project “recreatief zoneren” samen met de buren. Er zijn op Junne 3 ‘unique sellingpoints’ aangewezen: de stuw, het buurtschap en de zagerij. Bij Junne
zal een sluis worden aangelegd waardoor de Vecht weer bevaarbaar wordt. Bij Junne is in het verleden een voetveer aanwezig geweest, mogelijk dat deze
weer kan worden aangelegd. Dit is ook van toepassing bij verbetering samenwerking tussen partijen in de recreatieve sector.
Verbeteren samenwerking tussen partijen in recreatieve en toeristische sector
o Giethmen overweegt de ontwikkeling van een fietsroute langs de landgoederen, gekoppeld aan de thema’s sport, educatie, zorg, wellness,
entertainment. De overige landgoederen werken al mee aan wandel- en fietsknooppuntenroutes.
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Profileren Ommen binnen de promotie van het merk Vechtdal
o de Ommer landgoederen dragen voor een belangrijk deel bij aan de aantrekkelijkheid van het Vechtdal en doen graag mee aan promotie. Met name
Vilsteren en Giethmen zien het belang van profilering van Ommen in een groter Vechtdal.
Slecht weer accommodaties
o Het landgoedcentrum op Vilsteren draagt hieraan bij.
o Junne: bij vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen onderzoeken of deze kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld een binnenspeeltuin of iets
dergelijks.
Vormgeven aan integrale duurzame ontwikkeling
o landgoederen vormen hiervan een goed voorbeeld, zoals eerder in dit handvest is toegelicht. Dat verhaal wordt o.a. verteld in het Landgoedcentrum op
Vilsteren.
O Junne heeft ambitie om duurzaamheid uit te breiden en verkent o.a. de mogelijkheden om lokaal biomassa te gaan produceren.
Bijdragen waterveiligheid
o Waterberging vindt plaats op De Stekkenkamp, Vilsteren en Junne, voor Archem en Giethmen ligt een vraag van het waterschap waar ze onder de juiste
voorwaarden graag aan meewerken. Voor Archem is bijvoorbeeld borging van de privacy een belangrijk punt (geen zicht op het Huis vanaf het pad op de
dijk aan de overzijde van de Regge).
Versterken verbinding met de rivieren
o Vilsteren heeft vanuit de filosofische wandeling al een verbinding met de rivier. Daarnaast wordt met Vilsteren gesproken over een bypass bij de stuw.
Opwekking duurzame energie (aandeel in 2020 20%)
o hier draagt gezamenlijke verwerking van hout voor biomassa zoals eerder beschreven aan bij, Junne oriënteert zich hierop.
Bevorderen kleinschalige energieopwekking
o Giethmen: Binnen oriëntatie op het ecologisch woonmilieu is bevorderen van kleinschalige energie opwekking een belangrijk onderdeel.
Renovatie: aandacht voor verminderen energiebehoefte
o Junne: aanbrengen van isolatievoorzieningen en isolerende beglazing bij onderhoud en renovatie.
o Landgoed Vilsteren heeft met de gemeente meegewerkt aan de scheiding van hemelwater en rioolwater in het dorp.
o Landgoed Vilsteren heeft er bewust voor gekozen op het kampeerterrein geen stroom naar de kampeerplekken te leggen.
o Landgoed Vilsteren zelf gebruikt alleen groene stroom.
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o Bij nieuwbouw zal dit thema een belangrijke rol gaan spelen op De Stekkenkamp en Giethmen.
Versterken ruimtelijke kwaliteit: herkenbare landschapstypen
o Hier dragen de vijf landgoederen, in het bijzonder Vilsteren en Archem concreet aan bij door bijvoorbeeld het vergroten van de eigen huisstijl, het
opwaarderen van de historische buitenplaats, het aanbieden van advies voor de erfinrichting bij pachters of huurders, gratis ter beschikking stellen
beukenplantsoen voor hagen e.d.
o Junne pleegt beheer m.b.t. o.a. stroomdalgraslanden, stuifzandcomplex, hoogveen (de meertjes), jeneverbesstruwelen.
o Op Vilsteren is recent een nieuw beheersplan opgesteld voor het bungalowpark, waarin de beeldkwaliteit is meegenomen.
o Binnen de oriëntatie op het ecologisch woonmilieu van Giethmen is herkenbaarheid essentieel.
Rood-groen-blauwe coalities voor onderhoud en ontwikkeling landschap
o Met name Giethmen en Junne hebben hier behoefte aan , Junne in de vorm van een aantal nieuwe woningen voor jongeren. Voor Giethmen is de roodgroene coalitie essentieel voor het realiseren van een ecologisch woonmilieu initiatief.
o De Stekkenkamp wil graag een zorgcluster bouwen. Voor deze drie voorbeelden geldt dat groen-blauwe diensten reeds volop worden gerealiseerd.
o Voor Archem zou dit een richting kunnen zijn om zich te oriënteren op een gezondere economische bedrijfsvoering op het landgoed.
Behouden en versterken karakteristieke en kenmerkende elementen aan gebouwen
o Zoals eerder in dit handvest al concreet is gemaakt dragen Vilsteren en Archem zeer actief bij aan deze opgave, ook De Stekkenkamp heeft daarin
geïnvesteerd.

OOO
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