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Expertmeeting op Tongeren 

 Onderdeel van reeks expertmeetings over „Meer dan de som der delen‟ 

 29 augustus 2011 

Bezielde en vertrouwde ondernemerschap terug in het buitengebied 

Op 29 augustus kwam een breed gezelschap experts bij elkaar rondom integraliteit, 

innovativiteit en ruimte. Landgoederen worden gekenmerkt door deze termen. Juist hierdoor 

lopen ze tegen allerlei barrières aan, onder andere bij overheden. Om tot oplossingen hiervoor 

te komen hebben vier landgoedeigenaren
1
 zich verenigd. Zij zijn gekomen met een concept; 

‘meer dan de som der delen’. Want dat zijn landgoederen! Centraal staat de kracht en daarmee 

de potentie van landgoederen: hun integrale karakter heeft in het verleden geleid tot prachtige 

stukken Nederland en kan in de toekomst een oplossing bieden voor veel van de hedendaagse 

beheer problemen in het buitengebied. Het concept wordt door middel van een reeks 

expertmeetings uitgewerkt tot diverse oplossingen voor de barrières die er nu zijn. Op 19 

november wordt het resultaat gepresenteerd, samen met goede voorbeelden uit de praktijk en 

diepgaande analyses van gerenommeerde en vooruitstrevende partijen en organisaties, 

gepresenteerd. Jan Helder, voorzitter van de Federatie Particulier Grondbezit zal dan de 

resultaten overhandigen aan staatsecretaris Bleker. Vervolgens kunnen ook andere partijen, 

zoals agrariërs of de landschappen, gebruik maken van de resultaten om bezielde en 

vertrouwde ondernemerschap in het buitengebied meer ruimte te geven. 

Tongeren: door eeuwen beheer een parel maar met de beste 

bedoelingen op slot gezet 

Tijdens de eerste expertmeeting dient Landgoed Tongeren als voorbeeld voor de landelijke 
problematiek rondom landgoederen. Eeuwen van beheer hebben geleid tot een uniek gebied in de 
overgang tussen open riviergebied naar de woeste Veluwe. De waarde is herkend bij de overheid en 
beloond met tal van „stempels‟. Van EHS tot Natura 2000 tot TOP gebied en nog meer. Deze 
stempels maken echter de integrale werkwijze die geleid heeft tot de hoge kwaliteit onmogelijk. 
 
Landgoed Tongeren is voortgekomen uit een historische agrarische buurtschap. Momenteel zijn er 
nog 4 agrarische bedrijven over. Deze zijn echter niet meer toekomstbestendig. In de visie van 
Charlotte Rauwenhoff, directeur van het landgoed, is de enige manier om landgoed Tongeren op 
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 Charlotte Rauwenhoff van landgoed Tongeren, Kien van Hövell van landgoed Grootstal, Liesbeth Cremers 

van landgoed Vilsteren en Willem de Beaufort onder andere van landgoed Beekzicht. 
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termijn te behouden de realisatie van een nieuw agrarisch bedrijf in combinatie met investeringen 
voor ontwikkeling van de natuur en omvormen van de huidige agrarische bedrijven. Voor deze visie 
vecht ze nu al meer dan 6 jaar, samen met Henk Posthuma van gemeente Epe en Bert Kiljan van 
Provincie Gelderland. Iedereen die ze spreekt is enthousiast over de visie, maar zodra plannen 
ingediend worden bij gemeente of provincie worden ze sectoraal behandeld. Een integraal plan 
opknippen in sectoren werkt echter niet. 
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Meerwaarde van landgoederen = integraliteit + flexibiliteit + samenhang 

+ innovatie 

Elk landgoed heeft functies die rendabel en die dat niet zijn. Zo kosten cultuurhistorische objecten 
vaak geld terwijl houtkap of woningen meestal geld opleveren. Integraliteit in functies zorgt ervoor dat 
het totaal beheersbaar is. Dezelfde integraliteit maakt het mogelijk door de jaren heen variërende 
gewaardeerde waarden te benutten. Integraliteit is daarmee een tool om vandaag maar ook morgen 
tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de samenleving. 
 
Overheden hebben grote moeite met deze integraliteit. Ondanks het samenvoegen van 
omgevingsvergunningen worden aanvragen nog altijd sectoraal behandeld. Na indiending wordt een 
integraal plan in stukken opgeknipt en door afzonderlijke afdelingen beoordeelt. Dit opknippen van is 
niet wenselijk; het plan verliest dan zijn meerwaarde! Zelfs gebiedscoördinatoren en andere 
integraliteit bevorderende ambtenaren lopen tegen deze problemen op. 
 
Integraliteit kan ook conflicten veroorzaken tussen functies. De eigenaar heeft dan 
manoeuvreerruimte nodig (flexibiliteit om te kunnen schuiven) om een dergelijk conflict op te lossen. 
Het vastleggen van functies op een kaart maakt dit schuiven echter lastig tot soms zelfs onmogelijk. 
 
Of flexibiliteit en integraliteit leidt tot hogere biodiversiteit is niet duidelijk. Natuurlijke en 
verantwoordelijke omgang met historie en ecologie helpt natuurlijk, maar zorgt er op zichzelf nog niet 
voor dat de biodiversiteit zal stijgen. Een logische en goede samenhang van onderdelen is dan ook 
nodig. 
 
Uniek aan landgoederen is dat één eigenaar de regie heeft. Daardoor is een flexibele en integrale 
aanpak mogelijk. Het lijkt er haast op dat de configuratie van een landgoed ook leidt tot innovaties: 
doordat eigenaren continue moeten schuiven om rond te komen lijken nieuwe kansen en ideeën een 
rijke voedingsbodem te hebben. 

Ruimte creëren voor meerwaarde: ongeacht schaalgrootte, vertrouwen 

als basis voor het geven van ruimte 

Als de meerwaarde zo evident is, waarom benutten overheden deze dan niet al lang? Een deel van 

het antwoord daarop ligt in het schaalniveau. Overheden kunnen doelen en belangen hebben die 

groter zijn dan het schaalniveau van één landgoed. Een groter landgoed zou misschien eigenstandig 

kunnen schuiven met functies maar kleinere landgoederen moeten daarbij altijd rekening houden met 

de omgeving. Niet iedereen is het echter met deze stelling eens. Zowel kleine als grote landgoederen 

moeten rekening houden met hun omgeving en in samenhang met omliggende partijen opereren.  

 

Ongeacht de schaal is het probleem met wet en regelgeving groot. Een eigenaar moet wel flexibel 

mogen zijn. Een gebrek aan vertrouwen tussen partijen lijkt ten grondslag te liggen aan de 

problemen. Regelgeving komt deels voort uit wantrouwen: het beschermt zwakke partijen en functies 

tegen sterkere. Helaas zijn de regels zo inflexibel dat het voorlopers sterk belemmert en remt. 

Daarboven is ook de back-office afhandeling bij gemeenten en provincies niet ingesteld op 

integraliteit. Een integraal plan wordt sectoraal behandeld. 

 

Tijdens de discussie worden diverse oplossingen geformuleerd 

1. Op niveau van gebied / streek op doelen sturen. 

Als voorbeeld van de uitwerking van de oplossing wordt de werkwijze rondom bedrijventerreinen 

genoemd. Daar wordt niet op de vierkante mm vastgelegd waar wat mag gebeuren maar worden 

algemene kaders gesteld zoals maximum verkeershandelingen, categorie van bedrijvigheid 

benoemd, etc. Iets vergelijkbaars voor landgoederen zou erg werkzaam zijn. Door ook duidelijker 

de rollen tussen partijen te markeren kan bewegingsruimte ontstaan: 

a. overheden formuleren doelen en stellen kaders 

b. inrichters maken plannen voor inrichting 

c. beheerders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer. 
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2. Raamwerkcontracten met algemene criteria in plaats van details globale doelen en 

processen 

Het Geldersch Landschap heeft bewegingsruimte in haar handelen doordat het met Provincie 

Gelderland een meerjarencontract heeft afgesloten (met ontwikkeldoelstellingen). Een dergelijk 

raamwerkcontract zou ook voor landgoederen goed werken. De overheid moet zich dus 

ontwikkelen; doelen moeten niet meer doorvertaald worden in regels en verbodsbepalingen maar 

meer op perspectieven en kaders. Degene waar mee het contract is afgesloten moet vervolgens 

verantwoordelijk zijn voor de invulling van die kaders (en daarmee dus de uitvoering en realisatie 

van de doelen) 

 

3. Vertrouwen met transparantie 

Landgoederen hebben diverse kwaliteitsborgstellingen. Naast de NSW hebben veel 

landgoederen certificeringen zoals PFC of PEFC en dergelijke. Daarnaast zouden landgoederen 

transparantie kunnen bieden over wie ze echt zijn en wat ze doen. Hierdoor wordt nog duidelijker 

dat ze het vertrouwen waard zijn. 

 

4. Echt integrale programma commissies bij de overheid 

Meningen zijn verdeeld over deze oplossing. Door een integraal plan zelf al op te kan een 

overheid het mogelijk sneller behandelen en beter begrijpen. Bijzonder is de constatering dat het 

ILG dit dus niet heeft kunnen bewerkstelligen. Oorzaak: we zijn doorgeschoten in details. 

Hierdoor is het binnen een provincie ook lastiger geworden voor bijvoorbeeld de Provinciale 

Staten om de uitvoering te controleren en te begrijpen. 

 

5. Flexibiliteit om plannen aan te passen en maatwerk 

De overheid moet op lange termijn betrouwbaar zijn als het om planologie gaat. Niet altijd 

eenvoudig: er zijn immers allerlei spelers die telkens onder regelgeving uit proberen te komen. 

Daarom moet de overheid ook bescherming beiden aan functies. Dat moet echter niet in 

betongegoten worden. 

Meer informatie? 

In de bijlagen is meer informatie over de bijeenkomst te vinden. De bijlagen bevatten: 

 Deelnemerslijst 

 Omschrijving casus Tongeren 

 Totaal verslag van de bijeenkomst 
  



 

Expertmeeting op Tongeren  29-8-2011  Wing 5 

Bijlage: Deelnemers expert meeting 

Deelnemers 

Anton  Stortelder Wageningen UR  

Bert  Kiljan Buro Veluwe Vallei  

Erik  Droogh Recreatiegemeenschap 

Veluwe (RGV) 

Directeur 

Fleur van der Schalk Provinciale Staten 

Gelderland 

Statenlid D66 

Hein van Beuningen Landgoed Anderstein Eigenaar 

Henk  Posthuma Gemeente Epe  

Jaap  Starkenburg Stichting IJssellandschap Directeur 

Jacques  Duivenvoorden Natuurlijk Platteland Oost Secretaris 

Jan Jacob van Dijk Provincie Gelderland Gedeputeerde 

Peter  Schrijver LTO Regiovoorzitter Achterhoek 

en Liemers 

Rob van Brouwershaven Ministerie EL&I Directeur Natuur, Landschap 

en Platteland 

Ton  Roozen Geldersch Landschap en 

Geldersche Kasteelen 

Plaatsvervangend directeur 

Volkert  Vintges Gelderse Milieufederatie Directeur 

     

Initiatiefgroep 

Charlotte  Rauwenhoff Landgoed Tongeren Eigenaar 

Kien van Hövell Landgoed Grootstal Eigenaar 

Liesbeth  Cremers Landgoed Vilsteren Eigenaar 

Willem de Beaufort Landgoed Beekzicht Eigenaar 

     

Organisatie 

Ton  Schleedoorn Ministerie van EL&I Directie Regionale Zaken 

Henk  Smit Wing Managing Partner 

Harm  Luisman Wing Adviseur 
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Bijlage: Casus landgoed Tongeren 

Herstructurering van de landbouw 

Op een landgoed ontstaat “organisch” in de loop der tijd een dynamisch evenwicht passend bij de, de 

biotische en abiotische omstandigheden en mogelijkheden en het menselijk gebruik van het gebied, 

met als resultaat een balans tussen allerlei functies en waarden onder de regie van de eigenaar van 

het landgoed. Deze balans is zodanig dat er ook een balans is met de financiële (on)mogelijkheden 

en de specifieke wensen van de eigenaar. 

Dit dynamische evenwicht tussen (a)biotiek, menselijke gebruik, functies, waarden en de wensen en 

mogelijkheden van de eigenaar maken elk landgoed specifiek. Deze specificiteit vertegenwoordigt 

een waarde op zich namelijk in het karakter van de streek, de identiteit en de sociale samenhang van 

alle op- en aanwonenden en allen die werken en verder betrokken zijn bij het landgoed. Uiteindelijk is 

maatschappelijk en zakelijk gezien het resultaat van een landgoed meer dan de som der delen, meer 

dan de optelsom van alle te vervullen functies. 

De BV Landgoed Tongeren heeft in 2006 in haar ontwikkelingsvisie aangegeven op welke wijze een 

impuls kan worden gegeven aan de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Naast de 

herstructurering van de landbouw omvat de visie tevens de ontwikkeling van nieuwe natuur, het 

omvormen van nieuwe wooneenheden in historische en karakteristieke gebouwen en het geven van 

een impuls aan het recreatieve medegebruik.  

De optelsom van integrale ontwikkelingen op het landgoed biedt een meerwaarde voor natuur, milieu, 

landschap, recreatie en de economische draagkracht van het landgoed. Met de ontwikkelingen wordt 

tegemoetgekomen aan publieke en private doelen. Echter bij de uitvoering van de plannen lopen we 

telkens aan tegen het wettelijk instrumentarium. Vooral de herstructurering van de landbouw – die 

voorziet in het opheffen van de agrarische functie op vier bestaande locaties en de vestiging van een 

compleet nieuwe boerderij op een nieuwe locatie – is een zeer langdurig en frustrerend proces. Door 

de ligging van Tongeren in een gebied dat is aangewezen als EHS, Natura 2000 en als kwetsbaar in 

het kader van de WAV, loopt dit proces tegen de nodige belemmeringen en vertragingen aan. De 

herstructurering van de landbouw wordt sectoraal beoordeeld in het licht van natuur en 

milieuwetgeving zonder rekening te houden met de meerwaarde van de integrale aanpak op het 

landgoed en de noodzaak van een agrarische functie om het waardevolle landschap langdurig in 

stand te kunnen blijven houden.  

De BV landgoed Tongeren is van mening dat door de integraliteit van de plannen dit fraai 

cultuurhistorisch landschap met zijn landschap- en natuurwaarden voor de toekomst behouden kan 

blijven. Toegeven aan de verstrikkende regelgeving en niet doorgaan met de plannen zou juist leiden 

tot de afbreuk van de eenheid en tot verrommeling.  

 

Vraagstelling 

Hoe kunnen we ruimte creëren voor de integrale aanpak van landgoederen? 
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Bijlage: totaal verslag 

Kennismaking trefwoorden 

Tijdens een kennismakingsronde worden alle deelnemers gevraagd om hun associatie met 

landgoederen te vatten in 1 woord. Onderstaande lijst is het resultaat van deze oefening. 

 Familie 

 Noblesse oblige 

 Diversiteit 

 Geweldig 

 Heerlijk beheer 

 De komende 500 jaar 

 Historie 

 Beweging 

 Verwevenheid 

 Mogelijkheden 

 Dragers groen 

 Boeren voor natuur 

 Economie 

 Maatschappelijk kapitaal 

 Eigen kracht 

 E3: economie, erfgoed en ecologie 

 Rood en groen 

 Kansen 

 Gebruik 

Toelichting op ‘meer dan de som der delen’ door Liesbeth Cremers 

Landgoedbeheer is complex. Veel functies komen er samen die vervolgens integraal beheerd 

worden. Alles is op elkaar afgestemd en sluit op elkaar aan. Ook de financiën moeten kloppen. Liefst 

maak je iets winst zodat je kunt blijven investeren. Zo werken landgoederen al eeuwen: wij houden 

onze eigen broek op. Sinds de tweede wereldoorlog zie je steeds meer invloed van de stad. De 

omgeving gaat zich steeds meer met het buitengebied en dus ook met landgoederen bemoeien. 

Hierdoor ontstaan ook steeds meer regels. Alles wordt gereguleerder en complexer. Niet alleen 

landgoedeigenaren lopen daarin vast: ook ambtenaren. Om tot nieuwe oplossingen te komen voor 

deze problematiek zijn we vandaag bij elkaar. Aan de hand van de casuïstiek van Tongeren gaan hier 

verder op in. 

Korte introductie op casus Tongeren 

In 2006 heeft Tongeren een ontwikkelingsvisie geschreven. Hierin besteden we aandacht aan onze 

historie maar ook aan de toekomst. Vragen als hoe kunnen we economische draagkracht creëren en 

ondertussen alle gewenste functies integreren. De integrale visie bestaat uit 5 pijlers 

1. Landbouw is één van de belangrijkste pijlers van Tongeren. Dit landschap is ontstaan door 

landbouw. Het vormt daarmee een integraal deel van de historie maar ook voor oplossingen om 

het landgoed in de toekomst te beheren.  

2. Natuur is de tweede pijler. Dit gebied is onder andere een TOP gebied, Natura 2000, EHS, etc. 

Het zijn allemaal beschermende stempels. De realiteit is echter dat bepaalde delen van Tongeren 



 

Expertmeeting op Tongeren  29-8-2011  Wing 8 

grote potenties hebben voor natuur(ontwikkeling) maar andere delen gewoon het beste geschikt 

zijn voor landbouw.  

3. Economische draagkracht is van wezenlijk belang voor het landgoed. Een aantal boeren stopt. 

We maken bij die oude boerenbedrijven gebruik van de rood voor rood regelingen. De stallen 

worden daarvoor gesloopt en de historische gebouwen omgevormd tot woningen. Hierdoor kan 

het landgoed op termijn beheerd blijven worden. 

4. Bossen blijven we via geïntegreerde bosprincipes beheren waarbij ruimte is voor natuurbeleving, 

recreatie en houtoogst. 

5. De laatste pijler is recreatie. We zitten in Epe op de rand van het open gebied naar de Veluwe. In 

het gebiedsplan van Epe staat veel over recreatie. Niet vreemd, er wordt immers veel gewandeld 

en gefietst. Dat willen we zo houden. Het terrein moet openbaar en interessant blijven 

Tongeren is ongeveer 500 hectare groot. De opgestelde visie is ijzersterk. Iedereen wordt er blij van. 

Bij het verwerken van de visie op het gemeentehuis wordt hij echter geknipt voer afdelingen en dan 

ontstaan er problemen. Charlotte is nu al 6 jaar bezig met haar bestemmingswijziging  

Heeft de integrale aanpak echt meerwaarde? 

Elk landgoed heeft onderdelen die „winst‟ genereren en „verlies‟ leiden. Zo zal cultuurhistorie over het 

algemeen geld kosten en niet direct opleveren. Om dergelijke onderdelen te kunnen bekostigen heb 

je „instrooiers‟ nodig die deze kosten meedragen. Integraliteit van functies is daarvoor de oplossing. 

Het is deze integraliteit die het mogelijk maakt om intrinsieke waarden van het landgoed te benutten 

die ook door de jaren heen verschuiven. Gewaardeerde waarden van nu hoeven immers morgen niet 

meer gewaardeerd te worden. Integraliteit is daarmee dus zelfs een tool om vandaag maar ook 

„morgen‟ tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de samenleving. 

 

Landgoed Anderstein in Provincie Utrecht heeft ook een notitie / visie geschreven. Deze is van groot 

belang geweest in de uitvoering van allerlei zaken en in de communicatie naar externe partijen. Op 

landgoed Tongeren wil Charlotte Rauwenhoff oude, niet rendabele, agrarische bedrijvigheid saneren 

en een nieuw agrarisch bedrijf creëren. Vestiging van dit nieuwe bedrijf zal het effect op de natuur 

doen verplaatsen van de vier oude locaties naar de nieuwe locatie. Bij de beoordeling van haar 

plannen wordt echter niet gekeken naar deze meerwaarde (winst!) op andere locaties. 

 

De trefwoorden die genoemd werden tijdens de kennismaking zijn erg divers. Daaruit blijkt al dat de 

integraliteit een must is. Probleem is dat overheden niet van die integraliteit uitgaan. Een integraal 

plan lost dat niet op.  

 

Een andere kant van integraliteit is dat het ook conflicten kan generen tussen functies. Hoe meer 

ruimte je hebt om te schuiven hoe minder kans op een dergelijk conflict. Als alles al op een kaart vast 

ligt kan je niet schuiven. Een partij als de Gelderse Milieufederatie zal natuurlijk wel waken dat de 

natuurambitie hoog blijft in een integraal plan. Landgoedeigenaresse Liesbeth Cremers geeft aan dat 

in haar ogen integrale inrichting en beheer altijd zal leiden tot hogere biodiversiteit. Ton Roozen 

formuleert flexibiliteit als de kracht van een integrale benadering. Als je dan verantwoordelijk omgaat 

met ecologie en historie ontstaat vanzelf een goede biodiversiteit. Volgens Anton Stortelder ben je er 

juist nog niet met alleen integraliteit. De samenhang tussen functies is verdwenen. Bijna overal is 

Landbouw losgekoppeld en is de waterstand te laag. Moderne landbouw laat zich niet verenigen met 

kleinschalige landgoederen. Willem de Beaufort is het hiermee oneens. We leven in spannende 

tijden. Bij landgoed de Treek zijn er van 27 agrarische bedrijven nog maar 4 over. Toch kunnen zij 

ervoor zorgen dat de landschappelijke structuur en de bijbehorende gewaardeerde biodiversiteit 

blijven. Dit is een soort van spel. Een spel die je kan spelen door integrale aanpak en doordat je de 

tijd hebt. Een bepaalde mate van schaalvergroting is voor agrarische bedrijven echter wel nodig. Het 

traditionele denken dat uitbreiding / schaalvergroting of het plaatsen van één functie in een gepland 

stukje moet passen, dat is wat niet meer kan! 
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Belangrijk is wel om te realiseren dat een integrale aanpak niet een synoniem is voor kwaliteit. Voor 

nieuwe combinaties tussen landbouw en landgoederen heb je naast een integrale aanpak ook nieuwe 

ideeën, oplossingen en andere innovaties nodig. Het lijkt er haast op dat de configuratie van een 

landgoed leidt tot innovaties; doordat een eigenaar continu moet schuiven om rond te komen hebben 

nieuwe ideeën een kans. Voordeel is natuurlijk dat een landgoedeigenaar de ruimte heeft om grond e 

gebouwen in te zetten om nieuwe concepten te testen / uit te voeren. En daar ligt een deel van het 

probleem: pioniers lopen altijd tegen allerlei problemen aan. 

Hoe kunnen we ruimte creëren voor de integrale aanpak van 

landgoederen? 

Jan Jacob van Dijk vraag zich af waarom juist deze integraliteit nooit is opgepakt. Zijn antwoord is dat 

de verantwoordelijkheid, belang of doelen van een overheid soms groter zijn dan die van een 

landgoed. De komende periode moeten we meer nadenken over hoe we dingen kunnen blijven doen. 

De draagvlak voor natuur is in de begroting immers niet groot. Andere concepten en manieren van 

beheer zijn dus nodig. Dat zijn spannende trajecten waar innovatie/inventiviteit een centrale rol 

speelt. Hier is naar zijn mening wel een bepaalde schaal voor nodig. Tongeren is 500 hectare groot, 

Marienwaerdt is nog groter met ongeveer 900 hectare. Bij kleine landgoederen speelt de omgeving 

voor overheden mogelijk zwaarder dan bij grote eenheden.  

 

Willem de Beaufort geeft echter aan dat deze samenhang met de omgeving altijd speelt. Elk 

landgoed, ongeacht de grotte moet het gesprek met de omgeving aangaan. Het is een misverstand 

dat een groot landgoed dat niet zou hoeven. Jan Jacob van Dijk herkent dit maar geeft aan dat 

integraliteit eenvoudiger is te organiseren in een groot gebied: er is dan meer ruimte om te schuiven 

tussen functies.  

 

Ongeacht de schaal is het probleem met wet en regelgeving overal even groot: een eigenaar moet 

mogen schuiven. Nu leveren wet en regelgeving veel problemen op en is het afhankelijk van het 

doorzettingsvermogen van een eigenaar of een plan gerealiseerd kan worden. Charlotte Rauwenhoff 

is een echte doorzetter, dus op Landgoed Tongeren zal het wel goed komen, maar een ander had 

misschien opgegeven en dan waren de doelstellingen niet gehaald. Hoe kunnen we ervoor zorgen 

dat die volharding om tegen wet en regelgeving in te gaan minder noodzakelijk wordt? Een gebrek 

aan vertrouwen lijkt ten grondslag te liggen aan de problemen. In Nederland is alle s verjuridiseerd 

zodat we elkaar allemaal „kunnen vasthouden‟. Publiek en privaat recht lopen dwars door elkaar: 

contracten worden privaat afgesloten terwijl ruimtelijke ordening publiek wordt geregeld. Contracten 

hebben een korte duur, ruimtelijke ordening lang en lijkt vaak in beton gegoten te zijn. Voor 

landgoederen is eigenlijk een ander instrumentarium nodig met meer vertrouwen. Regelgeving komt 

deels voort uit wantrouwen; zodat zwakke partij niet altijd onderspit delft aan sterkere partij. En die 

regels zijn weer zo inflexibel dat het voorlopers gaat remmen. 

 

Het vertrouwen is toch een kernbegrip in het probleem. Vertrouwen is daarbij loslaten en gunnen! De 

maatschappelijke wensen zijn door onze overheid vertaald naar specifieke doelen die vervolgens vast 

zijn gelegd op één plek. Dit rijmt niet met de werkwijze van integraliteit: dan wordt immers geen 

maximalisatie nagestreefd maar optimalisatie. 

 

Willem de Beaufort geeft aan dat om integraliteit te regelen niet alleen doorzettingsvermogen van 

landgoedeigenaren nodig is, maar ook van de politiek. Jan Jacob van Dijk geeft aan dat het afgeven 

van een verordening niet het probleem is. Het is juist het juridische proces dat een probleem 

genereert. „Als één klagende persoon op de Raad van State afstapt gebeurt er nu iets wat wij niet 

altijd snappen‟ 
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Jaap Starkenburg geeft aan dat het heel goed kan gaan als provincie en gemeenten een heldere 

opdracht geven / contract met een eigenaar afsluiten. Ook Ton Roozen geeft aan dat dit tot de 

mogelijkheden behoort. Het Geldersch Landschap heeft zeer duidelijke afspraken met provincie 

Gelderland gemaakt. Als je dan bij de Raad van State komt kunnen overheden in dat geval ook pal 

voor je gaan staan. 

 

Een dergelijk contract is nog niet getekend met Landgoed Tongeren omdat de schaal van de doelen 

van landgoed en overheid in dit geval niet overeen kwamen. Een ander deel van de oorzaak van het 

probleem ligt bij de verwerking van aanvragen (back-office dus). Een integraal plan zal hier worden 

verdeeld onder verschillende afdelingen zoals ruimte, milieu en water. Een gezamenlijk team kan 

hiervoor de oplossing bieden. 

 

Bert Kiljan en Henk Posthuma vragen zich nu af of de procedure achteraf niet beter anders 

aangepakt had kunnen worden. Misschien was het beter geweest om niet één integraal plan in te 

dienen maar allerlei separate. Of wellicht moet in deze nieuwe tijden het heel anders aangepakt 

worden en opnieuw gekeken worden naar de beste aanpak. Peter Schrijver vindt dat een dergelijke 

houding niet kan. Als je al 6 jaar met elkaar in gesprek bent kan een provincie niet zomaar alles 

opnieuw gaan bekijken. Natuurlijk kan de wereld om ons heen veranderen maar laat dat niet direct 

alles veranderen. 

 

Mogelijkheden om ruimte te creëren voor een integrale aanpak 

 vertrouwen 

 integrale programma teams 

 betere proces organisatie 

 

Jan Jacob van Dijk geeft aan dat onderscheid gemaakt moet worden tussen planologie en waar je 

geld voor nodig hebt. De overheid moet op lange termijn betrouwbaar zijn als het om planologie gaat. 

Dat is niet altijd eenvoudig: er zijn immers allerlei spelers die telkens andere zaken proberen. Daarom 

moet de overheid bescherming bieden aan functies. Dat moet niet in beton gegoten worden maar de 

overheid moet wel op langere termijn zekerheden kunnen bieden. Voor financiering is dat anders. Met 

geld geven kan een overheid gemakkelijk veranderen: ofwel stoppen, minderen of aan andere zaken 

uitgeven. Verkom dus dat je te afhankelijk wordt van een onbetrouwbare overheid, die ook niet 

anders kan zijn door grillen in verkiezingen. Het resultaat kan soms positief zijn, maar vaak genoeg 

ook niet!  

 

Jaap Starkenburg vindt dat ruimtelijke ordening en financiën van alles met elkaar te maken hebben, 

er zijn nu eenmaal zwakke functies die geld kosten om te beheren. De overheid heeft een rol in het 

financieren van die zwakke functies. Landgoederen hebben een integraal plan waar de zwakke en 

sterke functies gecombineerd en in samenhang in zitten. Landgoederen hebben nu dus een 

oplossing voor het financieringsprobleem van overheden. 

 

Willem de Beaufort suggereert dat het dan wellicht verstandig is om landgoederen met een NSW 

status anders te behandelen in het ruimtelijke ordening beleid zodat toch ruimte ontstaat voor de 

waardevolle integrale aanpak. Een dergelijke gedachte is niet helemaal nieuw. 

 

Erik Droogh geeft aan dat 6 jaar voor de Recreatiegemeenschap Veluwe niet uitzonderlijk lang is. Ze 

hebben altijd tussen de 30-45 procedures lopen die tussen de 3 en 8 jaar kosten (langste zelfs 30 

jaar). Zijn voorstel is om dit soort bijzondere partijen als bedrijfsterreinen te behandelen. Bij een 

bedrijfsterrein wordt niet alles precies vastgelegd maar worden kaders geven; maximale 

bebouwingspercentages, maximale verkeersbewegingen etc. Kom je in het buitengebied dan hebben 

we in de planologie opeens de neiging elke vierkante mm vast te leggen. Waarom kunnen we niet 

voor een eenheid (bijvoorbeeld één landgoed) aan wat doelen / kaders moeten zijn. Gebruik het 

instrumentarium van bedrijventreinen voor deze partijen. Ook Volkert Vintges kan zich een dergelijke 
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aanpak met maximale flexibiliteit voorstellen. Natuurlijk zal de Milieufederatie wel alert blijven dat 

natuur in een dergelijk flexibele aanpak niet ondergesneeuwd raakt. Als de milieufederatie nu een 

deal sluit met de LTO dan is er meestal ook politiek draagvlak. 

 

Rob van Brouwershaven vindt dit een goede denkrichting. Het past ook bij de wens van dit kabinet 

om op streekniveau doelen te formuleren voor natuur, landbouw, water etc. De streek kan dan zelf 

verder invulling geven de uitwerking van deze doelen. Mooi zou zijn als de streek zo georganiseerd is 

dat er een bindende werking uitgaat van hetgeen wordt afgesproken. Een dergelijke aanpak vraagt 

wel veel vertrouwen en het vermogen om los te laten.  

Eindconclusie Jan Jacob van Dijk 

Jan Jacob van Dijk geeft aan dat de gedachte om op doelen te sturen leeft bij de provincie, een 

aanpak waarin vertrouwen belangrijk is. Stel dat je een gebied (misschien openbaar) aanbesteed. 

Partijen kunnen dan samen of alleen komen met een plan voor aankoop, beheer, etc (waarbij 

aankoop misschien niet eens nodig is). Van te voren moet je dan met alle betrokken partijen een 

gesprek voeren en spreek je elkaar dus intensief. De uitkomst van een dergelijke aanpak zouden 

langjarige afspraken moeten zijn. Dan zijn wellicht ook andere partijen te interesseren om mee te 

doen. Zoiets zou op zich kunnen. Het staat of valt wel met hoe concreet je doelen en prestaties kunt 

afspreken. Als vanuit Brussel, Rijk of provincie te strakke lijnen komen wordt dat direct weer lastig. 

Aandachtspunt dat je niet in details verzand, of de afspraken teveel detailleert. Jan Jacob van Dijk 

herkent in ieder geval in de teneur van deze middagdiscussie deze gedachtegang. 

Casus landgoed Tongeren 

 

 

 

Landgoed Tongeren is ontstaan op de 

overgang tussen de Veluwe en de 

IJsselvallei. Het is ontstaan uit een oude 

nederzetting op de overgang tussen woeste 

grond en de overgang van hoog en laag. 
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Tongeren is een buurtschap die als eenheid 

intact is gebleven. Waarschijnlijk doordat het 

lange tijd in particulier bezit is. Alles is 

hierdoor erg „geconserveerd. 

 

 

8 

 

Op de historische kaart is goed te zien dat 

de buurtschap is ontstaan langs de „le 

chevalierlaan‟. Rondom het buurtschap 

liggen brede stroken van esgronden. 

Historisch was aan de oostzijde het 

veegebied. Dit deel is pas later ontgonnen. 

In de 18de eeuw trouwde Meester met 

Rauwenhoff (1762). In de 

boerengemeenschap werden laanbomen, 

een begraafplaats en diverse andere 

elementen met een landgoedkarakter 

aangelegd. Dat is steeds verder uitgebreid. 

 

De landgoedeigenaren hebben continue veel 

gedaan om het agrarische leven in stand te 

houden in de buurtschap. Honderd jaar 

geleden is het landgoed in een BV structuur 

gekomen, destijds met 4 kinderen als 

aandeelhouder. Nu 104 jaar later zijn er 

meer dan 180 aandeelhouders, allen met 

dezelfde voorouder want alleen die kunnen 

aandelen bezitten. 
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Een van historisch wortels van dit landgoed 

is de agrarische gemeenschap. We kunnen 

hier wel een golfbaan maken, maar dat past 

niet. De meerwaarde van het landgoed ligt 

echt in de diversiteit. Die diversiteit willen we 

overeind houden. Als we naar de pijpen van 

de TOP stempel hadden gedanst dan was 

heel veel verloren gegaan. Het gaat ons niet 

om maximaal rendement te behalen op het 

landgoed maar om een optimaal!  

 

 

Charlotte houdt rekening met familie maar 

heeft de vrijheid om een eigen weg te 

kiezen. Ze keren geen dividend uit 

(aandeelhouders zo versnipperd en 

rendement zo laag dat dat toch geen 

betekenis zou hebben). Wel wordt 

emotioneel dividend uitgekeerd door gratis te 

mogen liggen op begraafplaats en mee te 

werken tijdens werkdagen. 
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Lastige van huidige agrarische bedrijven is 

dat ze op de verkeerde plek liggen om 

verder te vergroten (naar 100 koeien). 

 

Tongeren is daarom opzoek naar een 

nieuwe locatie om een nieuw bedrijf te 

stichten. Wat nu landbouwgrond is moet een 

nieuw bedrijf worden. Helaas wordt daarmee 

het agrarische bedrijf uit de buurschap 

gehaald, maar dat is nodig om de omgeving 

langjarig te kunnen behouden. Natuurlijk 

passen niet alle soorten landbouw. Er wordt 

bijvoorbeeld gekeken naar het concept 

boeren voor natuur. Kunnen niet elke soort 

landbouw hier hebben, moet hier echt 

passen. Kijken dus ook naar concept van 

boeren voor natuur. Koeien horen hier in de 

wei!.  

 

Tongeren is aan elke kant beschermd. Sinds 

die stempels zijn veel dingen onmogelijk 

geworden. Zo heeft Charlotte bijvoorbeeld 

bezwaar gemaakt dat het oude parkbos 

kwetsbaar is geworden. De functies zijn dus 

niet beschermd (waar het werkelijk om 

gaat!!!). Uiteindelijk aan Henk Posthuma te 

danken dat mogelijk de Stad en 

Milieubenadering de herinrichting van 4 naar 

1 landbouwbedrijf mogelijk moet maken. 
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Vervolg discussie 

Tijdens het eerste deel van het programma zijn 5 punten benoemd om ruimte te creëren, namelijk: 

1. Gebiedsdoelen sturen - contract schaal (pak het aan als een bedrijventerrein) 

2. Echt integrale programmacommissies overheid 

3. Vertrouwen tussen mensen (ook bij juristen) 

4. Flexibiliteit om plannen aan te passen en maatwerk. 

5. Raamwerkcontracten met algemene criteria in plaats van details globale doelen en processen 

 

Fleur van der Schalk vindt het tweede punt bijzonder. Het ILG moest integraal zijn en moest met veel 

overleg zijn. Zelf heeft ze een scala aan overlegjes hier en daar zien voorbij komen. Wat zou dit voor 

nog een integraal programma commissie toevoegen?  

 

Erik Droogh vindt het logisch dat een plan integraal moet zijn (onderdeel van de omgeving moet zijn) 

maar vraagt zich af of het zo door gemeente en provincie behandeld moet worden. Charlotte 

Rauwenhoff vult vraagt zich daarbij af of er wellicht globale criteria nodig zijn die bijvoorbeeld helder 

maken wat meerwaarde voor natuur, economie of landbouw zijn. Kortom algemene criteria voor 

behandelaars om te kunnen beoordelen of een plan goed is.  

 

Volkert Vintges stelt een keuze voor: of je draagt een integraal plan aan en de overheid neemt ene 

besluit of je betrekt de omgeving en alle betrokken partijen. Als hiermee draagvlak is gecreëerd zou 

de overheid genoegen moeten nemen met dit draagvlak. Kien van Hövell is het hiermee niet eens. 

Belangenorganisaties zijn immers vaak maar  op één belang gericht. In een discussie over 

integraliteit en samenhang vormen dergelijke partijen een storende factor. Kwaliteit kan niet 

voortkomen uit polarisatie. Zijn integraliteit en draagvlak dus eigenlijk wel te combineren? Kan dat wel 

democratisch? Willem de Beaufort geeft aan dat je natuurlijk altijd moet kijken naar de rollen en 

verantwoordelijkheden van de omgeving. Natuurlijk is het verstandig om te luisteren naar de 

omgeving maar de keuzen liggen uiteindelijk bij politiek. Een plan met 100% draagvlak zal niet 

werken (bevat teveel compromissen ). Henk Posthuma is het hiermee eens, verder dan goed 

buurmanschap moet je niet gaan. 

 

De Provinciale Staten stellen kaders vast, het college voert deze uit en vervolgens controleert de 

staten weer. De staten horen op bijeenkomst zoals deze hoe het in de praktijk werkt. Kaders hangen 

af van het onderwerp. Bij het landelijk gebied zou dat breder moeten zijn dan natuur versus 

landbouw. Het lijkt Fleur van der Schalk onverstandig als de staten zich met elk gebiedsplan 

bemoeien. Als de staten integralere kaders stellen en daarop controleren kan integraliteit bevorderd 

worden. De afgelopen jaren werd dit steeds lastiger omdat de details nog begrijpbaar waren. De grote 

lijn is te gecompliceerd geworden. 

 

Rob van Brouwershaven concludeert dat de overheid zich moet ontwikkelen; doelen moeten niet 

meer doorvertaald worden in regels en verbodsbepalingen maar meer op perspectieven en kaders. 

Vervolgens moet de streek verantwoordelijk zijn voor de invulling van de kaders (en daarmee dus de 

uitvoering en bewerkstelliging van de doelen). Het Geldersch Landschap heeft ervaring met deze 

aanpak volgens Ton Roozen. Zij hebben met een „instrumenten koffer‟ (en dus niet afgedicht plan) in 

een gebied veel meer gerealiseerd dan gebruikelijk met maar 50% bijdrage uit fondsen. De 

afbakening van de rollen is belangrijk. De overheid moet aangeven hoe een gebied moet functioneren 

en de feitelijke realisatie ligt bij de grondeigenaren: een kaderstellende overheid, 

uitvoeringsorganisaties zoals de waterschappen zijn verantwoordelijk voor inrichting en eigenaren 

voor de realisatie. Eigenaren kunnen dat ook prima: ze doen het immers al jaren (zelfs eeuwen) 

goed! Zij kunnen zelf heel goed inschatten waar natuur doeltypen het beste gerealiseerd kunnen 

worden. Jos Roemaat is nu collectieven van agrarische natuurverenigingen aan het creëren die 
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hetzelfde kunnen gaan doen als landgoedeigenaren. Deze vragen zijn dus niet uniek voor 

landgoedeigenaren. Het zijn tendensen die nu gaande zijn. De overheid zou graag contracten 

afsluiten met deze collectieven, en mogelijk ook met landgoederen om (inter)nationale doelen te 

behalen. Landgoedeigenaren zouden deze doelen prima kunnen halen als ze de ruimte en 

verantwoordelijkheid krijgen. Laat het niet kapen door „mensen in Den Haag‟ die op kaarten direct 

alles vast gaan leggen. 

 

Om vertrouwen te krijgen en te behouden is het belangrijk om transparant te zijn. Landgoedeigenaren 

moeten transparant laten zien wat ze doen. Hiervoor wordt nu, in het kader van dit „meer dan de som 

der delen-initiatief, door Wageningen UR PPO en Praedium een puntenmodel gemaakt dat de 

opbouw van een landgoed in één keer kan visualiseren. Dit kan als een soort lichte vorm van 

kwalificering gaan werken. Partijen die voldoende hoog scoren op het model krijgen dan de ruimte. 

Vergeet natuurlijk daarbij niet dat landgoederen al verschillende waarborgen hebben: van NSW tot 

allerlei keurmerken zoals PFC of PEFC. Als partijen hier transparant over zijn kan de overheid hen 

vertrouwen. 

Wat is nu weg verder om integrale aanpak tot succes te maken? 

 De overeenkomst tussen het Geldersch Landschap en provincie Gelderland over beheer heeft 

veel ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. Lijkt op afspraak die landgoederen ook zouden 

willen maken. Het meerjarencontract tussen provincie en Geldersch Landschap is dus wellicht 

een voorbeeld. 

 Neem landgoedeigenaren serieus en geef hen verantwoordelijkheid voor het beheer 

 Meerjarencontracten zijn de ideale manier om alles wat vanavond besproken is te realiseren. 

 Goede kaders voor ontwikkeling (niet allemaal doelen formuleren en toewijzen) waarin mensen 

keuzen kunnen maken en vrijheden hebben en zich dus prettig voelen gecombineerd met 

meerjaarcontracten. Dan blijft het leuk.  

 Ga uit van vertrouwen. Laat niet angst regeren en laat positieve ontwikkelaars leidend zijn en niet 

de negatieven. Pak speerpunten en pak niet alles in een keer. Het is onmogelijk om in een klap 

de hele wereld mee te krijgen. 

 Provincie is de beste partij om contracten met landgoederen af te sluiten. Niet alles moet in 

regels gevangen worden. Kaders stellen en ruimte geven zijn de sleutelwoorden. 

 Vertrouwen is het kernwoord. Daarnaast moeten we goed naar elkaar luisteren en zoeken naar 

ruimte. Landgoederen zijn ondernemers die zelf de broek omhoog moeten kunnen houden. 

 Samenwerken; met je buren en directe partners. Op een gegeven ogenblik is een bepaald thema 

in en dan is het moeilijk nog een dialoog te voeren met de vertegenwoordiger die dat thema 

perse moet implementeren. Zonder dat soort thema‟s is er minder druk, dan kom je er 

gezamenlijk ook uit. Tegenwicht op hypes is dus nodig. Blijf verstandig met elkaar samenwerken. 

 Op korte termijn landgoederen als bedrijf neerzetten omdat dat nu mode is en daar ruimte voor 

kan zijn. Dat opent deuren bij de overheid: top sectoren krijgen nu alle aandacht. De 

tijdsworsteling zal lastig blijven. Het contrast tussen de politieke termijn van 4 jaar en de 

landgoederen termijn van 100-200-300 jaar is groot. Als je tot top sector behoort dan opent dat 

deuren. Tot slot is de provincie de beste arena om contracten af te sluiten met landgoederen. 

 Vertrouwen is niet altijd makkelijk, te vaak maken mensen misbruik omdat ze altijd grenzen 

opzoeken van wat mogelijk is. Vertrouwen krijg je dus niet zomaar, dat moet je verdienen. Een 

organisatie kun je wel vertrouwen geven. Samenwerking met elkaar en de omgeving is nodig om 

draagvlak te creëren en dé manier om vertrouwen op te bouwen. Heb je dat vertrouwen eenmaal 

dan hoef je niet meer moeilijk te doen. 
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 Langjarige en evenwichtige contracten op basis van vertrouwen zonder teveel regels. Liefst met 

provincie, dat is nou eenmaal dichterbij dan Den Haag maar als dat niet lukt dan kan ook prima 

met het Rijk een contract af te sluiten. 

 Veel van wat genoemd is was het doel van ILG. Daarom zijn die contracten nu zo moeilijk op te 

breken. Als je nieuwe arrangementen creëert kijk dan goed naar die constructies. Bij de ILG 

ontbrak vertrouwen en is de uitwerking erg gedetailleerd geworden (was niet de intentie). ILG is 

daarmee een hybride oplossing geworden. Als je gelooft dat het van onderop moet komen moet 

je daar ook vertrouwen neer leggen. 

 Veel landgoedeigenaren hebben een ingebakken gevoel van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. De meeste kwaliteit die we nu als kwaliteit bestempelen was ooit innovatie. 

Dus in alles wat we als doelen afspreken is ruimte voor innovatie essentieel voor vitaliteit. 


