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Expertmeeting op Vilsteren 

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

 14 november 2011 

Flexibel beheer van een complexe eenheid 

Landgoed Vilsteren is een landschappelijk en sociale eenheid die organisch ontstaan is. 

Vilsteren is een landgoed, een dorpsgemeenschap en het centrum van een katholieke enclave. 

Het grote huis, de molen en de kerk liggen dichtbij elkaar. De basis van deze drie-eenheid is 

een agrarisch landschap met hooilanden, essen, boerderijen en heidevelden, waar doorheen 

een buitenplaatsenlandschap gevlochten is. De afgelopen jaren heeft wonen in toenemende 

mate aandacht gehad. De komende tijd zal de focus weer meer moeten gaan liggen op de 

agrarische sector als serieuze voedselproducent en de beleidsruimte en sturing die dat vraagt. 

Hoofddoel van het landgoed is de duurzame instandhouding van het landgoed als geheel om 

het door te kunnen geven aan de volgende generatie van deze familie. Hiervoor is in de eerste 

plaats beleidsruimte nodig; beleid dat letterlijk de ruimte geeft om met functies te kunnen 

schuiven en waarden te laten evolueren. Die ruimte is er nu niet. Ook is voor duurzaam beheer 

van een landgoed ondernemerschap nodig. Met ondernemerschap kan het landgoed geld 

verdienen om te investeren in niet of weinig rendabele elementen die waardevol zijn voor het 

landgoed, bezoekers ervan en de ondernemers in de omgeving. Ook ondernemerschap wordt 

door beleidsregels tegen gegaan. Op 7 november 2011 is door landgoedeigenaren, 

beleidsmakers en kennishouders het gesprek gevoerd over beheer van landgoederen en 

beleidsaanbevelingen. 

Meer vrijheid van handelen door regelgeving op maat 

Landgoedbeheer is complex doordat steeds evenwicht tussen functies gezocht moet worden. Met 

name de balans tussen de functies telt. Omdat het mooi is, wordt het aan regels gebonden. Wat door 

flexibiliteit ontstaan is, wordt door regels vast gelegd en kan zich daardoor niet ontwikkelen. Maar er 

moet geen stolp over gezet! Landgoedeigenaren willen handelen als ondernemers. De vraag van een 

ondernemer om flexibeler regelgeving om complexiteit te kunnen beheren is een terechte vraag. 

Beleidsregels zijn niet bedoeld om de dynamiek uit het handelen te halen. Beleid moet gemaakt 

worden om het gebruik te faciliteren. Hiervoor is maatwerk nodig. Het zou goed zijn als ruimte 

gegeven wordt op basis waarvan verantwoording afgegeven kan worden over de manier waarop 

beheer van het landgoed plaats vindt. Belangen van landgoedeigenaren en overheid liggen in elkaars 

verlengde. Voor meer vrijheid van handelen is vertrouwen nodig in de relatie tussen 
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landgoedeigenaar (ondernemer) en overheid. Dat gaat niet over een nacht ijs. Het opbouwen van 

vertrouwen loont wel, zo laat het Pact van Twickel zien. 
 

Een nieuwe benadering op de plek van het spijkerbed 

Dwingende sectorale regelgeving (het ´spijkerbed´) wringt met beleid op maat om gebruik te 

faciliteren. In het nieuwe Omgevingsrecht dat door het ministerie I&M op dit moment wordt voorbereid 

wordt meer ruimte gegeven aan de omgevingsvisie als leidraad voor (sectorale) regelgeving. 

 

„Ja, en de tegenstrijdigheden lossen we wel op‟ is een goede, nieuwe grondhouding die toegepast is 

en waardevol bleek te zijn bij goede projectvoorstellen in het kader van Ruimte voor de Vecht. 

 

 Gekwalificeerde bedrijven 

Voor meer ondernemerschap is meer eigen verantwoordelijkheid voor landgoederen nodig en minder 

regelgeving voor beheer van het landelijk gebied. Bijvoorbeeld door gekwalificeerde landgoederen 

aan te wijzen die deze verantwoordelijkheid willen nemen.. Dit gebeurt al in de zorg en de chemische 

industrie. Gekwalificeerde bedrijven hebben een mandaat en kunnen aan het werk op basis van 

vertrouwen. Bijvoorbeeld alleen veranderingen in beheer hoeven worden door gegeven. Parallellen 

kunnen worden getrokken met het ondernemersdossier. 
 

Visie, commitment en maatschappelijke verankering 

Het landgoed is verantwoordelijk voor de eigen visie, waarin wordt aangegeven wat men wil en hoe 

men dat wil bereiken. Dat Is nodig voor een overheid om mee te kunnen denken en te faciliteren en 

dient als basis voor het maken van afspraken en ook voor maatschappelijke verankering. 

Maatschappelijke verankering is onmisbaar. Daarnaast is het nodig om economische dragers te 

vinden; ontwikkelingen moeten betaald kunnen worden. 

 

Herijking van de EHS     

Begin 2012 (januari tot april) vindt een herijking plaats van de EHS, in juni 2012 liggen de nieuwe 

grenzen vast. Er is nu ruimte voor particuliere eigenaren om bij provincies aan te geven waar deze 

grenzen moeten komen te liggen. Deze ruimte is er in elk geval nadrukkelijk in Overijssel. „Deze kans 

moet je nu pakken!‟ aldus gedeputeerde Hester Maij. 

 

 
De aanwezigen tijdens de expertmeeting Vilsteren 
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Adviezen 

Tijdens de discussie zijn diverse richtingen geformuleerd en is vooral opgeroepen tot actie. 

 

1. Maak een heldere integrale visie en ga om tafel met lokale overheid 

Landgoederen moeten, zo ze dat al niet hebben, een eigen heldere integrale visie maken op 

instandhouding en ontwikkeling van het landgoed en vervolgens met de lokale overheid om tafel 

gaan om in beleid in te bedden wat het landgoed wil. Neem initiatief en toon ondernemerschap! 

Met een oproep aan de overheid om de visie integraal onderdeel te maken van 

vergunningtrajecten, zodat sectorale ambtenaren weten waar de aanvraag onderdeel van uit 

maakt. 

 

2. Flexibele landgoedbestemming    

De suggestie voor een aparte landgoederenbestemming waarbinnen ruimte is voor  

beheersflexibiliteit wordt ook nu weer nadrukkelijk genoemd.  

 

3. Laat zien welke waarde landgoederen vertegenwoordigen 

Recreatieondernemers adverteren met de landgoederen. Welke economische waarde 

vertegenwoordigt het landgoed voor andere ondernemers en wat kunnen zij bijdragen? Laat ook 

zien wat al geïnvesteerd is door de landgoederen zelf om zo de basis te creëren voor goodwill en 

cofinanciering. 

 

4. Gebruik het moment 

Gebruik het moment vanuit het besef dat je veel te bieden hebt. Door de crisis gebeurt er nu 

toevallig veel. Dit is het moment waarop je in dezelfde positie zit als andere terreinbeherende 

organisaties en boeren voor agrarisch natuurbeheer. Zet met hen een systeem neer waar je de 

komende jaren wat aan hebt. Een moment als dit doet zich niet vaak voor. 

 

5. Aanpassing regelgeving 

Het aanpassen van wet- en regelgeving moet onder ogen gezien worden. Bijvoorbeeld de 

Natuurschoonwet die het hebben van een onderneming niet toestaat. 

Meer informatie? 

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

 Deelnemerslijst 

 Omschrijving casus Vilsteren 

 Totaal verslag van de bijeenkomst 
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Bijlage: Deelnemers expert meeting 

Deelnemers 

Cor van Meijenfeldt Ministerie EL&I Programma Ondernemen in 

Natuur 

Elmar  Theune Ministerie EL&I Programma Ondernemen in 

Natuur 

Gerbrand van het Klooster  LTO Nederland  

Godelieve  Wijffels Natuur en Milieu 

Overijssel 

 

Hans  Gierveld Landgoed Twickel  

Hester  Maij Provincie Overijssel Gedeputeerde 

Ilona  Lagas Gemeente Ommen Wethouder 

Jaap  Hos Waterschap Regge en 

Dinkel 

 

Jan  Gorter Natuurmonumenten  

Johan  Wytema Federatie Particulier 

Grondbezit 

 

Josh  Sijbom VNG Overijssel Wethouder Hof van Twente 

Joukje  Bosch Overijssels Particulier 

Grondbezit 

 

Karin  Weustink Ministerie EL&I Directeur Regionale Zaken 

Oost 

Leander  Broere Landschap Overijssel  

Sjoerd  Cusveller Provincie Overijssel Programmaleider Cultuur en 

Ruimte 

Rudolf van Broekhuizen WUR  

     

Initiatiefgroep 

Charlotte  Rauwenhoff Landgoed Tongeren Eigenaar 

Kien van Hövell Landgoed Grootstal Eigenaar 

Liesbeth  Cremers Landgoed Vilsteren Eigenaar 

     

Organisatie 

Hugo  Vernhout Landgoed Vilsteren Rentmeester 

Jos  Wigger EL&I Directie Regionale Zaken 

Henk  Smit Wing Managing Partner 

Charlot  Teng Wing Adviseur 
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Bijlage: Casus landgoed Vilsteren 

De cultuurhistorische eenheid 

Op een landgoed, mogelijk gemaakt door de faciliteiten van de NSW, 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 maakt elk landgoed uniek en vertegenwoordigt een waarde op zich in het 
karakter van de streek, de identiteit en de sociale samenhang van allen die betrokken zijn bij het 
landgoed.  
Vilsteren is een particulier landgoed én een dorpsgemeenschap én het centrum van een parochie. 
Door deze drie-eenheid is het dorp een katholiek landgoeddorp geworden en mede door het beleid 
van het landgoed ook zo gebleven. De basis van het landschap is agrarisch en is opgebouwd uit een 
esdorpenlandschap met hooilanden, essen, boerderijen en heidevelden. Het landgoed is herkenbaar 
aan de buitenplaats met park, bossen en lanen, solitairen en exoten. Het buitenplaatsenlandschap 
verbindt het dorp met het landgoed, een gedeelte van het dorp is onderdeel van het wandelpark van 
de buitenplaats. Als derde is er het religieuze landschap met zijn kerkenpaden gericht op de kerk, 
waarvan de toren van verre zichtbaar is. Centraal in dit landschap, van dorp, landgoed en parochie, 
liggen naast elkaar en gericht op elkaar, de molen, het grote huis en de kerk. 
Vilsteren is een complexe en waardevolle cultuurhistorische eenheid. Het optimaal in stand houden 
en beheren van deze eenheid is het uiteindelijke doel van het landgoed. De afgelopen decennia heeft 
het wonen in Vilsteren alle aandacht gehad, terwijl de agrarische activiteit in het dorp steeds minder 
zichtbaar werd. Vrijkomende agrarische opstallen werden als woning in gericht. Dit proces remmen 
we nu af en we stellen ons de vraag: welke (on)mogelijkheden zijn er voor de agrarische sector als 
serieuze voedselproducent op het landgoed Vilsteren, en welke ruimte vraagt dat? 
 

Vraagstelling 

Een landgoed als Vilsteren levert tal van maatschappelijke meerwaarden. Omdat alles in beweging is, 
verandert het evenwicht op het landgoed voortdurend, en moet er telkens gezocht worden naar een 
nieuwe en juiste balans. In dit geval voor de landbouw, die naast economie ook een hoger doel dient, 
als een wezenlijk onderdeel van de cultuurhistorische eenheid van het landgoed. Door het sectorale 
karakter van regelgeving is er sprake van predispositie. Dit hindert het vrije denken over nieuwe 
oplossingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de landbouwfunctie.  
Hoe kunnen we ruimte creëren voor de integrale aanpak van landgoederen? 
Tijdens 3 vorige expertmeeting zijn oplossingen gezocht in maatschappelijke meerwaarde en 
ruimtelijke ordening. Tijdens de expertmeeting op Vilsteren denken we graag met u verder over hoe 
de noodzakelijke ruimte ook op langere termijn geboden kan blijven worden. 
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Bijlage: totaal verslag 

Kennismaking trefwoorden 

Tijdens een kennismakingsronde wordt aan alle deelnemers gevraagd om hun associatie met 

landgoederen te vatten in enkele woorden. Onderstaande lijst is het resultaat van deze oefening. 

 Rudolf: identiteit en kwaliteit 

 Godelieve: balans tussen maatschappelijke opgaven en economische dragers 

 Ilona: exclusieve beleving 

 Josh: poetsen is nodig om parels te laten glanzen 

 Sjoerd: landgoederen maken het landschap van Overijssel 

 Johan: ecologie & economie 

 Kien: landgoed als de metafoor van integrale meerwaarde 

 Leander: eenheid en herkenbaarheid 

 Cor: boeiend hoe families landgoederen in stand houden 

 Gerbrand: erfgoed economische betekenis geven 

 Elmar: schoonheid, eenheid en afwisseling, maar vooral: inzet van eigenaren 

 Charlotte: de verbondenheid en affectiviteit: het „persoonlijke sausje‟ 

 Joukje: de persoonlijke betrokkenheid, traditie en vernieuwing 

 Jos: identiteit en veelzijdigheid (zo zou het moeten zijn) 

 Henk: goud van de regio door verbinding van cultuurhistorie, landbouw en economie 

 Hans: harmonische integraliteit, de kunst van het smeden van eenheid 

 Jaap: multifunctionaliteit en ondernemendheid 

 Hugo: meegaan met de tijd, maar niet met de waan van de dag 

 Karin: voelbaar verleden (gemengd (familie)bedrijf) 

 

Deze bijeenkomst is de vierde en laatste in een reeks. Er zijn al expertmeetings geweest in Tongeren 

over vertrouwen, in Beekzicht over RO zaken en op Grootstal over de maatschappelijke verankering 

van landgoederen. Het managen van complexiteit en integraliteit op een landgoed en hoe het beter 

kan zijn vandaag onderwerpen van gesprek. Hiervoor is politieke kennis aanwezig, beleidskennis, 

natuur & milieufederatie (verschillende disciplines). 

 

Liesbeth Cremers, eigenaar van het landgoed Vilsteren, heet de deelnemers welkom. Vilsteren is een 

complex landgoed door de omvang en het dorp. Hoe je daar in huidige tijd mee aan het werk gaat is 

vraag van deze dag met Vilsteren als casus. 

Introductie op casus Vilsteren 

Liesbeth Cremers licht de casus Vilsteren toe aan de hand van een presentatie. 

 

 
Het landschap van Vilsteren is gevormd naar het huis. Het landschap bestaat uit rivier, esdorp, bos, natuur en hei 

aan de Vecht. Het esdorp en de buitenplaats zijn vervlochten. Dit maakt het landgoed complex. Het is een 

landgoeddorp en een centrum van de Katholieke gemeenschap in een Protestante omgeving. 
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Vilsteren is een familielandgoed en een Natuurschoonwet BV. Bij het beleid van het landgoed is het particuliere 

aspect belangrijk; het landgoed door geven in handen van deze familie. Het evenwicht tussen verschillende 

functies is complex, doordat continu evenwicht gezocht moet worden. Betrokkenen zijn aandeelhouders, maar ook 

bewoners, recreanten en bedrijven. Een voorbeeld van deze balans is het niet te groot laten groeien van het 

bouwbedrijf, dat past niet bij Vilsteren. 

 

 

Geel: lage hooilanden, groen: essen, roze: heidegronden. 

 

 

Lange lijnen en ronde vormen zijn de kenmerken van het landgoed. Engelse elementen zijn een eeuw later 

toegevoegd, met zicht naar binnen op elementen van de historische buitenplaats, zicht naar buiten én naar jezelf: 

in de kluizenaarshut. 

 

 

 

Het heuveltje aan het einde van een zicht as trekt recreanten (en houdt ze van de heide). 
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B (groen) boerenbedrijven, Bd (oranje) bedrijven, w (blauw) burgerwoningen; daar zijn er inmiddels veel van 

gebouwd. Nu moet de rem op de bouw van burgerwoningen, omdat agrarische activiteiten in de verdrukking 

dreigen te komen. Het sportveld (paars, bovenin) was een dilemma,maar het is ook onderdeel van een dorp. 

Aanleg van het sportveld lijkt nu een goede beslissing te zijn geweest. 

 

Vilsteren heeft de Rijksmonumenten status en is Beschermd Dorpsgezicht, maar er moet geen stolp over. Voor 

behoud van de kwaliteit is het belangrijk om mee te bewegen met grote lijnen in de maatschappij. Maar 

meebewegen met mate, conservatief en geleidelijk. Zo komen er bijvoorbeeld geleidelijk nieuwe inwoners van 

Vilsteren waar voorheen de dorpsbewoners voorrang kregen. 

 

Beantwoording van vragen 

Het wapen is het familiewapen van de familie van Vilsteren. Het is een gouden ondergrond met 

zwarte kepers. De Rooms-katholieke familie trok rond 1700 weg richting België, vanwege de grote 

Protestantse gemeenschap om hen heen. Rond 1870 kwam het landgoed in bezit van de familie van 

Liesbeth. 

 

De tekst boven de schouw komt uit een oud 

document en beschrijft dat men vrij is om rond te 

lopen op landgoed Vilsteren, maar zich wel dient 

te melden bij de herberg en honden niet mee 

mag nemen; die worden, wanneer een 

aanmaning wordt genegeerd, geschoten door 

opzichter! 

 

Hoe kijken Liesbeth en haar familie naar de 

lange lijnen voor beheer van het landgoed (de 

komende 20 jaar)? De landbouw op het 

landgoed is zeer gespecialiseerd door Wet- en 

regelgeving; het zijn allemaal melkveebedrijven 

die produceren voor de wereldmarkt, maar 

gevestigd zijn in een kleinschalig 

landbouwgebied. De beheerders van het landgoed zijn zich nu aan het oriënteren op regionale 

landbouw in de vorm van het produceren van voedsel voor de stad, passend bij het landgoed. Dit is 

tegelijk een voorbeeld van de complexiteit van het landgoedbeheer, want veranderingen in de 

landbouw heeft invloed op de aanwezigen en andere aspecten van het landgoed. 

Vrijwel alle grond is verdeeld over elf agrarische bedrijven die het qua bedrijfsvoering goed blijken te 

doen. Dit is mede het geval doordat de bedrijven niet hoeven te investeren in grond (die wordt 

gepacht) en dus middelen hebben voor andere investeringen. 

De boeren doen de bedrijfsvoering, waardoor omvorming naar andere vormen van landbouw niet vrij 

bepaald kan worden door de landgoedeigenaren. 

 

Met een „stadsbewoner‟ die in de agrarische omgeving van Vilsteren is komen wonen, is een 

„gentlemen‟s agreement‟ overeen gekomen. Hij kan genieten van het wonen in een 

plattelandsomgeving en de „overlast‟ van agrarische bedrijfsvoering (reuk, geluid) die erbij hoort 

neemt hij voor lief. Vooralsnog werkt dit goed. 
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Het landgoed ligt in de ecologische hoofdstructuur, maar is geen Natura 2000 gebied. 

 

Het landgoed groeit, dat is ook het beleid, investeert in landbouwgrond en koopt bosgrond bij om de 

balans voor de Natuurschoonwet goed te houden. De laatste 40 jaar is er 80 hectare bijgekomen 

(circa 8%). 

Meer dan de som der delen 

Kien van Hövell geeft een korte introductie op „meer dan de som der delen‟, een initiatief van 

Liesbeth Cremers, Charlotte Rauwenhoff, Willem de Beaufort (vandaag niet aanwezig) en haarzelf. 

Zij beheren alle vier een landgoed en hebben ervaring op gedaan met hoe een landgoed functioneert, 

de lust die hen gegund is onder de last om het in goede staat over te dragen aan de volgende 

generatie. Daar heb je als nieuwe generatie landgoedeigenaar circa 30 jaar de tijd voor. Haar eigen 

ervaring is dat door de juridisering van de afgelopen decennia de helft van die tijd op kan gaan aan 

papierwerk. 

Het transitiemodel van Rotmans heeft erg geholpen bij het definiëren van de opgave (strategisch 

niveau), het kiezen van een dialoogvorm met overheid en steekhouders, die nodig zijn in deze 

netwerksamenleving, om mee te denken over waar kansen en innovatie zitten en waar mogelijkheden 

zijn om soms af te wijken van regelgeving (tactisch niveau). Op operationeel niveau vindt straks de 

praktische uitwerking plaats van de opgave, op basis van eerder verzamelde adviezen en ideeën. 

 

Om het werken en denken op landgoederen onder de aandacht te brengen en ter inspiratie om het 

landgoed te zien als metafoor om mensen in beweging te krijgen richten deze landgoedeigenaren 

een voorbeeldenwebsite op die 19 november 2011 wordt gelanceerd.  

Wandeling over het landgoed 
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Tijdens de wandeling gaan gesprekken onder meer over de pachters en de mate waarin zij kunnen 

worden aangestuurd (of niet). Bij het uitkijkpunt is het de vraag of een weiland een monument kan 

zijn? Ook hebben de wandelaars uit gekeken over de Vecht, waar bewust gekozen is om formeel 

geen „natuur‟ te zijn ten behoeve van de vrijheid van handelen. 

Gesprek over integraal beheer van de complexiteit van een landgoed 

Tijdens de wandeling arriveren Jan Gorter en gedeputeerde Hester Maij. 

 

Meer vrijheid van handelen door regelgeving op maat 

Liesbeth start het gesprek door te vertellen dat het landgoed in deze vorm ontstaan is doordat de 

eigenaren door de jaren heen vrijheid van handelen hadden. Cultuurhistorie, landbouw, jacht 

recreatie en natuur zijn allemaal belangrijk en met name de balans tussen de functies telt. Daarvoor 

worden steeds op maat afwegingen gemaakt en daarom heeft Liesbeth de behoefte om flexibel te 

zijn. Vilsteren is een esdorpenlandschap met een buitenplaats en landschap gericht op 

landbouwbedrijven. Omdat men het mooi vindt, is het met regeltjes vastgelegd. Wat door flexibiliteit 

ontstaan is, wordt nu door Wet- en regelgeving bevroren. Wat kun je doen om integraal en flexibel 

beheer opnieuw te voeren? 

 

Een ondernemer die vraagt om flexibele regelgeving om complexiteit te kunnen beheren is een 

terechte vraag, vindt Ilona Lagas. Terecht, omdat ze laat zien dat ze zorgvuldig om gaat met dit 

kapitaal. Het is betuttelend om daar strakke regelgeving omheen te leggen en het haalt de dynamiek 

uit het handelen. Een mooi voorbeeld is het uitkijkpunt. Wat voor bestemming moet dat krijgen? Het is 

vreemd om vanuit een naam van een bestemming het gebruik te regelen, in plaats van het te 

gebruiken. Hierover is ook recent een VNG special verschenen. Campings die natuur en landschap 

beheren en landgoederen zouden een zelfde soort „status aparte‟ moeten krijgen. 

Opgemerkt wordt dat geen regelgeving ook nadelen heeft, zoals de zichtlijn die per ongeluk is dicht 

gebouwd. Of de kroeg achter de pastorie. Die uitgegroeid is tot een bedrijf waarvan de manier 

waarop het zich manifesteert op deze plek eigenlijk ongewenst is. Dat probeer je met regelgeving 

tegen te gaan. 

De vrijheid die je aan de een geeft, moet je dan ook aan ander geven. Terwijl maatwerk nodig is. 

 

Josh Sijbom komt uit het Hof van Twente en benadrukt dat in dit kleinschalige landschap een andere 

insteek nodig is dan in ontginningsgebieden. Hij is niet erg onder de indruk van de grootte van de 

stallen hier („elders zie je ze groter‟), maar het kan wel op gespannen voet staan met wat de 

ondernemer zelf wil bij productie voor de wereldmarkt. 

Liesbeth antwoordt dat er meer lijnen zijn van boerendenken. Er is een bepaald soort boer voor nodig 

om te werken op een landgoed. 

 

Het zou goed zijn wanneer ruimte gegeven wordt op basis waarvan verantwoording afgegeven wordt 

over de manier waarop beheer van het landgoed plaats vindt, vergelijkbaar met een milieu 

ondernemers rapport. Het vertrouwen moet terug komen in de relatie met elkaar. Regels worden 

uitgegeven vanuit wantrouwen en sectoraal denken, dat moet kantelen. 

 

Visie, commitment en maatschappelijke verankering 

De overheid moet wel ergens op kunnen sturen, bijvoorbeeld een visiedocument. Het landgoed moet 

een verhaal aanbieden op basis waarvan bepaald kan worden wat goed is en waarop gestuurd wordt. 

Een voorbeeld hiervan is het Pact van Twickel. 

 

Het Pact van Twickel is een soort plan van aanpak met partijen waarin ze hebben afgesproken dat dit 

(Twickel) een bijzonder gebied is waarmee met zorg en aandacht omgegaan wordt en waarin ze 

samen aangeven hoe daar integraal mee om wordt gegaan, ook door de overheid. De basis is: met 

elkaar het landgoed in stand houden. Door samen om de tafel te gaan en voortdurend samen 
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opdrachten in te vullen en op te lossen. Het permanent op gang houden van de dialoog maakt dat 

maatwerk mogelijk is. 

 

Charlotte Rauwenhoff vraagt wat je daarmee opschiet bij sectorale ambtenaren. Worden 

vergunningenprocedures daardoor ook sneller en makkelijker doorlopen? Er lukt meer, vanwege een 

sterk netwerk rond het landgoed. Detailvergunningen zijn nog steeds een hindernis. Maar er is wel 

bestuurlijk commitment en een uitvoeringsprogramma waar alle partijen achter staan en waarop ook 

ambtenaren kunnen terugvallen. In het Pact van Twickel worden verschillende dossiers gekoppeld tot 

een totaalverhaal. Dat kan dienen als voorbeeld voor andere landgoederen. 

Ook voor landgoed Eerde bestaat een koepel van mensen die achter de ontwikkelingen op het 

landgoed staat. Jan Gorter benadrukt dat bestuurlijk commitment belangrijk. En probeer economische 

peilers te vinden. 

 

Zijn landgoederen de uitzondering op de regel? Rudolf van Broekhuizen ziet landgoederen inderdaad 

als positieve uitzondering, omdat er eenheid van beheer is met delen die ten opzichte van elkaar 

worden gecoördineerd. Dit is elders niet mogelijk. 

 

Hester Maij zegt dat landgoederen 40% van Overijssel beslaan. Het 

Pact van Twickel is nuttig, mits er ook boter bij de vis gaat. Wat kost 

de uitvoering van de plannen? Als daar geen geld voor is dan valt het 

dood. Liesbeth houdt haar hand niet op, ze vraagt alleen ruimte in 

regelgeving. Hester Maij vindt dat die ruimte er moet kunnen zijn. 

 

Welke instrumenten zouden er kunnen zijn om sectorale loketten te 

slechten? „De papierwinkel en regels die er zijn voor 

programmabeheer SNL: „Zou dat niet anders kunnen?‟ vraagt 

Liesbeth. Terug naar de oude functiebeloning voor het aantal 

hectares en dat je het daarmee doet. Natuurlijk moet vervolgens ook 

verantwoording afgelegd worden over zorgvuldig beheer en het bijzonder behandelen van bijzondere 

plekken. 

 

Hugo Vernhout benadrukt nogmaals dat het landgoed er bij gebaat zou zijn wanneer in oplossingen 

wordt gedacht bij de gemeente. Wantrouwen moet ombuigen in vertrouwen. Bestuurlijk commitment, 

zoals bij het Pact van Twickel, helpt daar wel bij. 

 

Ilona Lagas zegt dat het ook belangrijk is dat bestuurders achter hun ambtenaren staan en 

verantwoording dragen, anders gaan ambtenaren binnen de veilige kaders opereren. Ook 

bestuurders en ambtenaren moeten met elkaar om tafel. Heldere lijnen zijn nodig om te kunnen laten 

zien wat wel mag. In Ommen heeft het Atelier Overijssel hierbij geholpen. Ommen is een pilot voor 

nieuwe en minder regels in het nieuwe Omgevingsrecht. 

 

Hester Maij geeft aan dat het voor haar heel belangrijk is om de voorbeelden te kennen waar 

landgoedeigenaren tegen aan lopen. Ze wil graag gevoed worden met zo concreet mogelijke 

voorbeelden. Een voorbeeld is dat SNL elke zes jaar opnieuw aangevraagd moet worden. Het is 

handiger om alleen te hoeven afmelden als die bijdrage niet meer nodig is. 

 

Naast een goede visie, een plan van aanpak en bestuurlijk commitment is ook verankering in de 

omgeving – maatschappelijk draagvlak essentieel. Wat kunnen burgers met het terrein en wat kan 

het terrein betekenen voor burgers? Dit draagvlak is belangrijk, omdat omwonenden voor het 

landgoed op de bres kunnen springen en ook om te voorkomen dat ze tegen ontwikkelingen zijn. 

Liesbeth vertelt dat in Vilsteren met de mensen in het dorp geen discussie is. Die discussie is er 

eerder met Randstedelingen, bijvoorbeeld over bomen die ziek zijn en gekapt worden. Of bij de 

omvorming van bos naar heide, dat ligt ook gevoelig. Het is dan juist belangrijk om dit met mensen te 
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bespreken en uit te leggen waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier gebeuren. Misschien 

willen ze zelf wel helpen kappen en het hout mee naar huis nemen. 

 

Een nieuwe benadering op de plek van het ‘spijkerbed’ 

Het „spijkerbed‟ is de dwang van sectorale regelgeving en de verplichting van de overheid om deze 

na te leven. In het nieuwe Omgevingsrecht wordt een betere positie gegeven aan omgevingsvisies en 

beheervisies, die leidend kunnen zijn voor sectorale regelgeving. 

 

In het coalitieakkoord van de provincie Overijssel heeft „van sectoraal naar integraal‟ een belangrijke 

plek. Misschien mag de sectorale mismatch wel nooit de oorzaak zijn van een afwijzing. Bijvoorbeeld 

bij de omvorming van een kampeerterrein naar een terrein met huisjes; of zoiets wenselijk is, moet 

bezien worden in een bredere context. Landgoederen kunnen dienen als voorbeeld hoe met 

gebiedsontwikkeling omgegaan moet worden. 

 

„Ja maar‟ lossen we wel op is een goede houding. Charlotte Rauwenhoff vraagt of dat de ruimte 

creëert om concreet vergunningen te verlenen wanneer vier bedrijven één nieuw bedrijf worden in 

een kwetsbaar gebied waar salderen niet mag en waar ook geen nieuwe milieuvergunningen mogen 

worden uitgegeven. 

Een voorbeeld waar deze nieuwe benadering is toegepast is bij Ruimte voor de Vecht. Daar is 

gewerkt vanuit de vraag „wat zou hier mogelijk moeten zijn?‟ en is gekeken naar wat je wilt bereiken. 

Als in het voorbeeld van Charlotte het nieuwe bedrijf dus beter voor het gebied is dan de vier oude 

dan moet het uitgeven van een vergunning mogelijk zijn. Ruimte voor de Vecht maakt die benadering 

ook echt waar; er is bedacht dat bij steden de rivier intensiever gebruikt moet kunnen worden en in 

december wordt daarvoor de eerste damwand geslagen. Sectoraal had het niet gekund. Belangrijk is, 

overigens, wel dat het gebied groot genoeg moet zijn om financiële dragers te creëren waarmee je 

kunt uitmiddelen. 

 

Helemaal sectoraal-vrij wordt het niet. De overheid heeft wel een plan nodig, afwijken van regels kan 

alleen op basis van een plan. Het is zeker de moeite waard om te kijken of het spijkerbed kleiner 

gemaakt kan worden en meer mechanismen op elkaar afgestemd kunnen worden. Het voorbeeld van 

Haaksbergen wordt aangehaald, hier kon 40% van de regels worden geschrapt. 

 

Koosjere en niet-koosjere bedrijven 

Een voorbeeld van Karin Weustink, ontleend aan de sociale zekerheid, is; onderscheidt koosjere en 

niet-koosjere bedrijven. Koosjere bedrijven kunnen met een eigen mandaat aan het werk op basis 

van vertrouwen. Hiervoor kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een ondernemersdossier, waarbij 

alleen wijzigingen worden door gegeven. 

 

Ilona Lagas zegt dat het wel tijd kost voordat het vertrouwen in de haarvaten van een organisatie en 

de manier van werken van mensen zit. Maar het begint te werken. Belangrijk is om de succesvolle 

voorbeelden te delen. 

 

In eerste instantie moet het landgoed met ideeën komen wat men wil en hoe men dat wil bereiken. 

Op basis daarvan kunnen afspraken gemaakt worden over  de condities. Ook financieel. Of hoe de 

papierwinkel beperkt kan worden. 

 

Karin Weustink vraagt of landgoederen ook minder geld nodig hebben als het regelvrij is? Liesbeth 

reageert dat landgoederen sowieso al minder subsidie krijgen. De tijd die je niet aan papierwerk hoeft 

te besteden wil je graag inzetten voor andere nuttige zaken op het landgoed. 

 

De parallel wordt getrokken met het bedrijfsleven. De chemische industrie vond 20 jaar geleden dat 

ze werd geteisterd door regelgeving. Detail audits worden vervangen door systeem audits en 

bedrijven hoeven slechts nog wijzigingen te melden bij overheden. Ook landgoederen zouden naar 
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een vergelijkbaar systeem toe kunnen gaan. De systematiek van auditing roept aanvankelijk wellicht 

weerstand op, maar het is ook opbouwen van vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. 

 

Kien van Hövell vraagt of de overheid de beginselbereidheid heeft een luisterende overheid te zijn. In 

dat geval kan je als landgoed het estafettestokje overnemen door te laten zien wie je bent en te 

overtuigen dat je goed bezig bent. Bij de uitwerking heeft het landgoed weer andere partijen nodig. 

Daarna kan de procesgang van auditing een goede weg zijn. 

 

Herijking van natuur en cultuurhistorie 

Overijssel gaat de ecologische hoofdstructuur herijken en andere vormen van beheer zoeken. Hester 

Maij doet een beroep aan betrokkenen en specifiek aan particuliere eigenaren om aan te geven waar 

de grenzen moeten liggen van natuur en waar bepaalde planologische bestemmingen gewenst zijn. 

„Jullie kunnen dat aangeven, omdat jullie er mee werken. Deze kans moet je nú pakken.‟ Van januari 

tot april 2012 vindt de herijking plaats, in juni wordt besloten. Als de herijking heeft plaats gevonden 

liggen bestemmingen weer voor 10 jaar vast. „De provincie Overijssel is meer een luisterend oor dan 

ooit. Beheer van natuur gaat niet automatisch meer naar Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. 

Maar als landgoederen niet met een verhaal komen gaat het wél naar  hen toe. „Een betere 

behandeling en een betere plek heb je als landgoed nog niet gehad.‟ Hester Maij roept de 

landgoederen dus op om goed na te denken over wat ze willen. Ook in relatie tot beheersubsidies. De 

provincie wil graag volgend zijn aan de cultuurhistorische structuur van landgoederen en de visie die 

op lokaal niveau gemaakt wordt, vertalen naar beleid. Uitgaan van het uitmuntend ondernemerschap 

van het landgoed. 

 

Charlotte Rauwenhoff illustreert dat de afwegingen op een landgoed complex zijn. Gewenste 

ontwikkelingen gaan soms niet door, bijvoorbeeld omdat ze onbetaalbaar zijn, de prijs te hoog is (als 

er bijvoorbeeld 10 nieuwe woningen voor gebouwd moeten worden) of omdat het te lang duurt (een 

boer die weg moet voor een herinrichting, en pas na 4 jaar weg gaat, is het geld er dan nog voor de 

herinrichting?). 

 

Ondernemerschap en verantwoording 

Investeerders in het buitengebied zijn nodig om de kwaliteit van het landschap in stand te houden. Als 

ondernemer heb je oog voor je doelgroep. Ondernemerschap staat soms haaks op de 

Natuurschoonwet. Voor meer ondernemerschap is meer eigen verantwoordelijkheid voor 

landgoederen nodig en minder regelgeving voor beheer van het landelijk gebied. Bijvoorbeeld door 

„koosjere‟ landgoederen aan te wijzen. 

 

Het is ook belangrijk dat landgoederen zich willen verantwoorden. Laten we samen kijken hoe je met 

een landgoed naar een verlicht regime kunt, in combinatie met informatie geven over wat je als 

landgoed aan het doen bent (wisselwerking). 

 

Ondernemerschap en algemeen belang 

Kien van Hövell vindt een „koosjer‟ landgoed als ondernemer een eyeopener. Ondernemerschap van 

landgoederen is gericht op het hoeden van maatschappelijke waarden, maar wie is eigenlijk de klant? 

De overheid betaalde voor het algemeen nut, maar in een recessie betaalt ze niet meer. Het publiek 

is gewend om „om niet‟ gebruik te maken van het landschap. Is dat de omgeving? Dat is belangrijk 

voor het opstellen van de visie en in te kunnen schatten waar je op „afgerekend‟ wordt. 

Rudolf van Broekhuizen vindt „de klant ben ik: ik woon in de stad en kom naar de kwaliteit van een 

landgoed‟. Dat is ook te vermarkten door je actief te richten op de consument in een landgoedwinkel 

etc. (Rudolf trekt een parallel met de werkwijze van de ASR). De overheid blijft verantwoordelijk voor 

bijdragen aan publieke goederen, daar zijn immers overheidsdoelen bij betrokken. Mogelijk ontstaat 

een dilemma tussen overheidsdoelen en de individuele behoeften van klanten. 
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Het algemeen belang wordt bepaald door de provincie. Op basis daarvan wordt naar landgoederen 

gekeken om die diensten te leveren. Juist landgoederen zijn ook met het algemeen belang bezig. Een 

landgoed vertegenwoordigt natuur, ecologie en cultuurhistorie. 

 

Regulier beheer en ontwikkelingen 

Het zou mooi zijn als het reguliere beheer op een landgoed zo eenvoudig mogelijk plaats kan vinden. 

Het landgoed kan vervolgens verantwoording af leggen over beheersubsidie en beheerscertificering. 

 

Nieuwe ontwikkelingen zijn anders: daar kan dat niet voor. Daarin is het landgoed verantwoordelijk 

voor de eigen visie. Die belangen staan, overigens, niet haaks op de overheid en zouden dus ook niet 

op die manier behandeld moeten worden. Hugo Vernhout geeft een voorbeeld waar in ruil voor een 

ontwikkeling op het landgoed 7 hectare nieuwe natuur ontwikkeld zou moeten worden, terwijl die 

ontwikkeling juist bedoeld was om de huidige natuur van het landgoed te beheren. 

 

Charlotte Rauwenhoff zegt dat landgoederen heel veel ontwikkelingen zelf betalen en dat blijven ze 

doen in de toekomst. Dankzij de integraliteit van functies op het landgoed kan dat vaak ook. Maar 

nadat geroepen is dat we landschap belangrijk vinden, komt het op een kaart te staan, zodat we niets 

meer kunnen veranderen. Als landgoedeigenaar heeft Charlotte last van die „waardevolle stempels‟. 

Slotadviezen 

 Recreatieondernemers adverteren met de landgoederen. Welke economische waarde 

vertegenwoordigt het landgoed voor andere ondernemers en wat kunnen zij bijdragen? 

 Geef voorbeelden van onzinnige eisen door overheden en hoe we dat kunnen tegen 

gaan. Ook eens met voorgaande; wellicht kunnen we zo komen tot een andere 

financieringstructuur, ook voor kleine landgoederen. 

 Doorgaan! Landgoederen moeten een eigen heldere visie maken en met de lokale 

overheid om tafel om in te bedden wat het landgoed wil. 

 2030 Twente als landgoed. Hoeveel geld wordt ermee verdiend en wat is nodig om dat 

in stand te houden? 

 De suggestie voor een aparte landgoederenbestemming met flexibiliteit is een aardig 

spoor. Evenals businesscases maken tussen (kleine) landgoederen. 

 NSW regelgeving houdt ondernemerschap tegen! Daar moet dan ook iets aan 

gebeuren. 

 Zoek je partners. Kijk naar je toekomstige financiële dragers en zoek daar partners bij 

voor de toekomst. 

 Pilot in Ommen voor nieuw Omgevingsrecht ook in Gelderland doen. 

 Hebben alle landgoederen dezelfde ondernemersgeest? Hoe betrek je minder 

ondernemende landgoederen, hoe haal je die bij? 

 In elk geval door te onderzoeken hoe je methodisch met vernieuwing om kunt gaan. 

Globalisering geeft kansen voor niches en producten die je over een heel groot gebied 

kunt verspreiden. Denk na over vernieuwing om businesscases te maken op basis van 

„unique selling points‟. Bijvoorbeeld: blauwe bessen als niche. 

(www.bijzonderevarkens.nl) 

 Initiatief is belangrijk. Compliment aan de initiatiefgroep. Zorg bij de overheid voor 

1 contactpersoon die zorgt voor vertakking en integrale afspraken binnen de instantie. 

 De discussie over regelgeving is wel taai. De meeste winst is te behalen door 

initiatieven goed uit te bouwen. Daar veel aandacht aan besteden (intern 

ondernemerschap). 

 Als het landgoed de eenheid is voor beheer, wat gebeurt er dan bij de grens van het 

landgoed? Ook nadenken over visies die over de grenzen van landgoederen heen 

gaan. Denk in de schaal van Ruimte voor de Vecht. 

http://www.bijzonderevarkens.nl/
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 Gebruik het moment. Door de crisis gebeurt er nu toevallig veel. Dit is het moment 

waarop je in dezelfde positie zit als andere terreinbeherende organisaties en boeren 

voor agrarisch natuurbeheer. Zet met hen een systeem neer waar je de komende jaren 

wat aan hebt. Een moment als dit doet zich niet vaak voor. 

 Laat zien wat er al geïnvesteerd wordt om een basis te creëren voor cofinanciering. 

 Bij sectoraal behandelen van plannen raken gebied en context uit beeld. Visie 

onderdeel maken van de aanvraag, zodat een sectorale ambtenaar inzicht krijgt in het 

geheel. 

 Goed om te horen wat leeft. Wacht niet: over drie maanden ben je te laat, dan sta je 

tien jaar stil. In heel Nederland worden nu nieuwe planologische regimes vastgelegd, 

zoals de herijking van de ecologische hoofdstructuur. 

 Zorg voor cultuurhistorie en cultureel erfgoed moet op dezelfde manier als 

natuurbeheer. Met de provincie afspraken maken over hoe rijksmonumenten financieel 

in stand moeten worden gehouden. Jan Gorter roept op om daarin samen te werken 

met o.a. Natuurmonumenten. Hester Maij geeft aan dat het landschap ook 

monumentaal is (van collectie naar connectie). 

 Gooi de schroom af en pak het moment vanuit het besef dat je veel te bieden hebt. 

 In de afgelopen 10 jaar is een grote slag gemaakt van een introvert karakter naar 

stapsgewijs meer extraverte landgoederen, minder afwachtend en meer ondernemend. 

Daar liggen de nieuwe kansen voor het uitwerken van visies voor landgoederen. Maak 

gebruik van werken op kleine schaal (nichemarkten). Verlichte regimes op basis van 

visie zouden prachtig zijn. 

 

Kien van Hövell roept de aanwezigen op: „Blijf bij ons!‟ 19 November gaat de website in de lucht en 

kort daarop wordt een Green Deal gesloten. Volg de website www.hetlandgoedbedrijf.nl, daar worden 

de stappen belicht in de transitie. 

 

Liesbeth dankt de aanwezigen voor hun inbreng. „We zien het als onze taak om een visie op te 

stellen en de boer op te gaan‟. Vandaag is duidelijk geworden dat er ook gemeentelijke en provinciale 

mogelijkheden zijn en dat er nadrukkelijk wordt opgeroepen tot actie! 

 

http://www.hetlandgoedbedrijf.nl/

