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1. Inleiding 

Hoe kunnen publieke en private partijen gebiedsdoelen afspreken zodat investeringen aan 

beide kanten elkaar versterken en niet frustreren? Hoe kan samenwerking zo worden 

vormgegeven dat partijen op lange termijn kunnen blijven vertrouwen op de afspraken? 

Vragen die actueler zijn dan ooit, nu de overheid een beroep doet op private partijen zoals 
landgoederen om publieke doelen te realiseren. Op de landgoederen Het Kombos, Anderstein, Huis 
te Maarn en Maarsbergen (de zogenoemde KAMM landgoederen) komen deze vragen indringend 
naar voren. Een geschikte plaats dus voor een landgoedgesprek: een goed gesprek tussen 
landgoederen en overheden over lastige kwesties met het doel tot duurzame afspraken te komen. 
 
De KAMM-landgoederen, gelegen op de rand van de Utrechtse Heuvelrug, zijn uiteenlopend van 
aard. Ze vervullen alle vier belangrijke maatschappelijke waarden: van recreatieve golfbaan tot zeer 
zeldzame natuur. Ze leveren in samenhang een wezenlijke bijdrage aan hun directe omgeving. 
In de praktijk lopen zij tegen uiteenlopende externe ontwikkelingen aan die een goede vervulling van 
de maatschappelijke functies mogelijk in de weg zitten. Bijvoorbeeld als het gaat om natuurfuncties: 
kwelwaternatuur op Het Kombos en de te realiseren ecologische verbindingen over de N226 en 
N227. De landgoederen vragen zich af hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan; heeft het 
meerwaarde om gezamenlijk op te trekken? In hoeverre is het mogelijk dat overheden hun inzet 
onderling afstemmen? En hoe kunnen ze afspraken met overheden het beste vormgeven? 
 
Om te zoeken naar een nieuw, gezamenlijk perspectief gingen de landgoedeigenaren van de KAMM-
landgoederen op 10 december 2013 in gesprek met provincie, gemeente, waterschap en andere 
belanghebbenden. 

Leeswijzer 
Dit verslag geeft een overzicht van de uitkomsten van het Landgoedgesprek op Landgoed 
Maarsbergen. In Hoofdstuk 2 komen allereerst de twee casussen die tijdens het gesprek centraal 
stonden aan bod. In Hoofdstuk 3 staan de vervolgstappen beschreven.  
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2. Het Landgoedgesprek 

Casus hydrologie 

Als eerste gaf Karel Hanhart, hydrologisch adviseur, een presentatie over de hydrologie op de 
Utrechtse Heuvelrug en het effect hiervan op de landgoederen.  
De presentatie illustreerde hoe het verlagen van het grondwaterpeil op de ene plek gevolgen kan 
hebben voor de grondwaterstand in andere gebieden. Zo kan het ontwikkelen van een bouwterrein in 
Maarsbergen gevolgen hebben voor de grondwaterstand in Het Kombos. Dit knelt, omdat Het 
Kombos tegelijkertijd met de overheden een afspraak heeft gemaakt voor het realiseren van een 
bijzonder type natuur (nat schraalland), waarvoor de juiste grondwaterstand van groot belang is. 
De volledige presentatie van Karel Hanhart is te vinden in Bijlage 1. 
 
In het gesprek na de presentatie uitten de landgoederen de zorg dat de kwetsbaarheid van het 
systeem nergens in de ruimtelijke plannen wordt tot uiting komt. Hoe krijg je dit duurzaam onder de 
aandacht en zorg je dat er ook naar gehandeld wordt? Het zou in de genen van de overheid moeten 
zitten om bij het realiseren van bepaalde plannen ook de gevolgen elders van de ontwikkelingen mee 
te nemen en hier vroegtijdig over te communiceren. 
 
Ook de overheden geven aan dat dit een belangrijk aspect is. De watertoets van het waterschap zit 
nu bijvoorbeeld achteraan in de keten. Door in een vroeger stadium mee te denken en mee te praten 
kunnen verschillende facetten op een meer integrale manier worden meegenomen. Al gaat het 
waterschap niet over functies, ze kan wel voorwaarden stellen die facilitair zijn aan het realiseren van 
natuur.  

Casus bestemmingsplan 

Realisatie ecoducten N226 en N227 
Vervolgens ging Jim van Notten (Landgoed Huis te Maarn) in op de realisatie van twee ecoducten 
over de N226 en N227. Op 5 december 2013 is hierover het eerste conceptrapport verschenen. De 
landgoederen zijn hierbij betrokken en in beginsel zijn zij bereid om hieraan mee te werken. Zij vinden 
echter wel dat de aanleg alleen zin heeft als er tegelijkertijd rust heerst in de directe omgeving van de 
ecoducten. Ontwikkelingen die parallel lopen aan de realisatie van de ecoducten kunnen deze rust 
mogelijk verstoren, zoals de aanleg van een fietspad. Ook hier vinden de landgoedeigenaren het 
belangrijk als gelijkwaardige partner in het gesprek te worden meegenomen.  
 
De landgoederen willen graag aan de realisatie van de ecoducten meewerken, maar daar tegenover 
staat dat zij dan ook betrokken willen worden bij de uitwerking. Alle partijen aan tafel voelen de 
behoefte en hebben de bereidheid om ook over dit onderwerp met elkaar de dialoog aan te gaan.  

Landgoed Appel, Veluwse heuvelrug 
Hein van Beuningen (Landgoed Anderstein) vertelde vervolgens over zijn ervaringen met Landgoed 
Appel in Gelderland. Ook dat gebied heeft te maken met een opgave om verdroging tegen te gaan. 
Landgoed Appel was bereid om hieraan mee te werken, onder andere door 90 hectare grond om te 
vormen tot ecologische, extensieve landbouw. Het voorstel was om dit plaats te laten vinden in een 
‘ondernemende EHS’. Hierbij koopt de provincie de waardedaling van de grond niet af, maar staat toe 
dat er economische drager onder de gronden komt. Er mag ook zeer ecologische wijze landbouw 
plaatsvinden.  
 
Het grootste probleem hierbij is de verplaatsing van een hoeve pachter. De totale begroting, welke 
substantieel is, wordt deel gedragen door de provincie. Eerst werd gedacht aan een fonds van 
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revolverende middelen. Nu is men bezig met het opzetten van een leen-geefmix constructie. Hierbij 
wordt het hele instrumentarium van de provincie, gedeeltelijk gesteund door het Nationaal 
Groenfonds, gekapitaliseerd en in één keer gestort op rekening van het landgoed. Zij realiseert in 5 – 
7 jaar een groot deel van de wateropgave, gekoppeld aan hun eigen wensen en 
duurzaamheidsopgave. Hein van Beuningen schetste hiermee een interessante, innovatie manier van 
werken waarbij flexibel wordt ingespeeld op de wens om verschillende publieke en private doelen te 
realiseren, waarin ook werken op basis van wederzijds vertrouwen een belangrijke rol speelt.  
 
De provincie Utrecht werkt nog niet met dit soort constructies. Het is echter wel een interessante 
constructie: het biedt langjarige zekerheid en een betrouwbare overheid. Voor Utrecht is het lastiger 
te realiseren: zij heeft de financiële speelruimte, die de provincie Gelderland wel heeft, in mindere 
mate. Maar het bieden van maatwerk biedt wel degelijk kansen om te komen tot nieuwe afspraken 
tussen de overheid en de landgoederen. 
 
Hier ligt ook een link met het bestemmingsplan, dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug op dit moment 
aan het opstellen is. De gemeente streeft naar een flexibel bestemmingsplan, tegelijkertijd zijn zij ook 
aan grenzen gebonden. Het bestemmingsplan moet de kans op realisatie binnen tien jaar aanduiden. 
Hier is het zoeken naar een maximale vorm van flexibiliteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld Handvest Ommen 
In het Handvest Nieuwe Ruimte voor Kwaliteit laten vijf landgoedeigenaren zien dat de 
maatschappelijke waarden die zij realiseren goed passen bij de gemeentelijke ambities van 
Ommen. Zij laten zien hoe ze maatschappelijke partner kunnen zijn bij het realiseren van 
overheidsdoelen. Het Handvest toont aan dat de vijf landgoederen al veel van de gemeentelijke 
doelen realiseren of de potentie hebben om te kunnen realiseren. 
 
Het Handvest benoemt de ruimte voor anders denken en het integraal werken met landgoederen. 
De gemeente Ommen is pilotgemeente voor de nieuwe Omgevingswet. Het doel van de nieuwe 
Omgevingswet is het stroomlijnen en inzichtelijker maken van procedures met betrekking tot RO-
wetgeving. Om zo te zorgen voor een samenhangende benadering van de leefomgeving en 
besluitvorming te versnellen. In de opmaat naar de nieuwe Omgevingswet is gemeente Ommen 
als eerste pilotgemeente in Nederland aan de slag met oplossingen voor een doelgerichte en 
eenvoudige uitvoeringspraktijk. Wanneer een landgoed een goed plan heeft hoeven zij 
bijvoorbeeld niet meer voor ieder onderdeel een omgevingsvergunning aan te vragen, maar krijgen 
zij op basis van hun plan één omgevingsvergunning. De partijen gaan op basis van wederzijds 
vertrouwen met elkaar aan de slag. 
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Vervolggesprek 

De partijen aan tafel geven aan perspectief te zien in het sluiten van een convenant. Landgoederen 
realiseren belangrijke publieke waarden. Tegelijkertijd vragen zij naar mogelijkheden en 
ontwikkelperspectief voor duurzame instandhouding van het landgoed. 
 
De provincie ondersteunt dit graag door te faciliteren in mogelijkheden het landgoed te behouden, 
bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit kan in de vorm van een convenant: als 
mandje waarin publieke en private belangen kunnen worden ondergebracht. Een dergelijke duurzame 
ondersteuning van het landgoed in de ruimtelijke sfeer biedt een garantie in de continuering van het 
landgoedbedrijf. In tegenstelling tot subsidiestromen kan een overheid dergelijke afspraken wel voor 
een langere tijd realiseren. Het waterschap en de gemeente werden daarbij benoemd als belangrijke 
partijen voor het convenant.  
 
Ook in relatie tot het effect van ontwikkelingen elders, die ook impact hebben op het landgoed is het 
van belang dat de partijen vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan. Liesbeth Cremers, landgoed 
Vilsteren en lid van de initiatiefgroep van Het Landgoedbedrijf, noemt het voorbeeld van de gemeente 
Ommen: waar landgoedeigenaren met een goed plan dit sinds kort op een A4tje kunnen indienen bij 
de gemeente. Met een akkoord op dit plan geeft de gemeente aan in principe positief te staan 
tegenover het globale idee en mee te willen werken bij de uitwerking ervan tot een plan. Zie ook het 
kader op pagina 6.  
 
Werken op basis van wederzijds vertrouwen en een positieve instelling kwamen als belangrijke 
elementen van de samenwerking naar voren. 
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3. Vervolg 
Tijdens het Landgoedgesprek gaven provincie, gemeente en waterschap aan graag nadere 
afspraken te maken met de landgoederen in de vorm van een convenant. De afspraak wordt gemaakt 
om een proces in te gaan, met als uiteindelijk doel het komen tot convenant dat voor iedereen onder 
de streep een plus oplevert. De landgoederen zullen hiervoor een verzoek indienen bij de provincie 
en gemeente. Ook het waterschap wordt als belangrijke partner in het proces genoemd. De provincie 
geeft aan het proces te willen faciliteren. Gedeputeerde Bart Krol gaf aan om namens de overheid 
initiatiefnemer te zijn voor dit proces. Ook de landgoedeigenaren spraken uit zich volledig te zullen 
inzetten voor een succesvol(le) proces en uitkomst.  
 
Over de realisatie van de ecoducten over de N226 en N227 zal in een apart traject, buiten het 
convenant om, gesproken worden. 
 
De landgoedeigenaren werden gevraagd te laten zien wat zij nodig hebben voor een duurzame 
instandhouding van hun landgoed, maar tegelijkertijd ook wat zij aan publieke waarden realiseren. De 
landgoedeigenaren wensen om zowel bij de provincie als de gemeente een ambtelijke sleutelfiguur te 
hebben, die een directe lijn heeft met de bestuurder. 
 
De wens vanuit de provincie is een interactief traject waarin publieke en private belangen op tafel 
komen. Gekeken wordt of er een pakket gemaakt kan worden waarbij publieke belangen en wensen 
te koppelen zijn aan private wensen vanuit de landgoederen. Zo ontstaat een proces dat eenvoudiger 
is dan een vooraf opgesteld aanbod vanuit de landgoederen. De dialoog stelt de partijen in staat om 
te zoeken naar creatieve oplossingen. Belangrijk in dit proces is het vertrouwen. Zowel vanuit de 
landgoedeigenaren als vanuit de overheid.  
 
Meerdere deelnemers ten slotte gaven aan het van grote meerwaarde te vinden dat personen en 
partijen elkaar rechtstreeks aan één tafel ontmoet hebben, en samen hebben gesproken over de 
vraagstukken. Uit de reacties bleek het gesprek in een grote behoefte te voorzien. Dat bleek uit de 
persoonlijke reacties van de deelnemers aan het eind en aan de vele afspraken die gemaakt zijn 
De opzet en aanpak van een landgoedgesprek zijn te vinden op www.hetlandgoedbedrijf.nl 

   

http://www.hetlandgoedbedrijf.nl/
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Bijlage 1. Presentatie Karel Hanhart 
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Bijlage 2. Deelnemerslijst 

Naam Organisatie 

Hein van Beuningen  Landgoed Anderstein 

Willemina van der Goes   Landgoed Maarsbergen 

Gonda Laporte Landgoed Het Kombos 

Bem van Notten Landgoed Huis te Maarn 

Jim van Notten Landgoed Huis te Maarn 

Renée van Notten Landgoed Huis te Maarn 

Liesbeth Cremers Het Landgoedbedrijf 

Kien van Hövell Het Landgoedbedrijf, CO.CREATIE 

Tim Verhoef Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Joris Hogenboom Natuur- en Milieufederatie Utrecht 

Bart Krol Provincie Utrecht  

Pauline Bredt Provincie Utrecht 

Almer Bolman Waterschap Vallei en Veluwe 

Dick Veldhuizen Waterschap Vallei en Veluwe 

Karel Hanhart Hanhart Consult 

Jan Burger Hydroloog 

Céline Hoon Wing 

Henk Smit Wing 
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Bijlage 3. Overzichtskaart KAMM-landgoederen 
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