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Motie: BELEID VOOR HISTORISCHE BUITENPLAATSEN  
 
De Raad van de gemeente Stichtse Vecht bijeen ter vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan 
Landelijk gebied Noord op 2 december 2015: 
 
Constateert: 

- dat in de verschillende bestemmingsplannen in de gemeente Stichtse Vecht andere regels zijn 
opgenomen voor historische buitenplaatsen, zie bijvoorbeeld de verschillen tussen het 
Bestemmingsplan Loenen en het Bestemmingsplan Landelijk gebied Noord; 

- dat dit leidt tot ongelijke behandeling van eigenaren van buitenplaatsen in de verschillende 
plangebieden; 

- dat daardoor aan het doel namelijk …”behoud, versterking, herstel en ontwikkeling van de 
cultuurhistorische en/of architectonische waarden die samenhangen met de buitenplaats”… )* 
afbreuk wordt gedaan.  
 

Stelt vast: 
- dat op provinciaal niveau in juli 2014 een Leidraad)** voor historische buitenplaatsen is 

uitgebracht; 
- dat de Raad van de gemeente Stichtse Vecht in 2015 een krediet beschikbaar heeft gesteld 

voor het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart. Deze cultuurhistorische 
waardenkaart, gereed in het najaar van 2016, vormt mede de basis om vervolgens een beleid 
op te stellen voor het erfgoedbeleid in de gemeente Stichtse Vecht. 

 
Besluit: 

- dat de Leidraad voor buitenplaatsen van de provincie Utrecht vanaf heden de basis is voor het 
beleid voor alle buitenplaatsen in de gemeente Stichtse Vecht; 

- dat, nadat het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente Stichtse Vecht is opgesteld, op zijn 
vroegst in 2017, opnieuw te bekijken of het gemeentelijke beleid m.b.t. buitenplaatsen moet 
worden aangepast.  
 

 
en gaat over tot de orde van de dag  
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)* artikel 5.1. a Bestemmingsplan Loenen aan de Vecht 
 
)** zie voor een samenvatting van de Leidraad de bijlage bij deze motie 
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Bijlage Samenvatting Leidraad Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen 
 
De Leidraad ‘Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen’ biedt 
buitenplaatseigenaren en gemeenten houvast bij het opstellen c.q. beoordelen van 
ontwikkelplannen die een bijdrage moeten leveren aan de duurzame instandhouding van 
historische buitenplaatsen.  
Deze leidraad helpt om de mogelijkheden en regels uit de provinciale ruimtelijke Verordening 
te vertalen naar plannen op het niveau van de buitenplaatsen.  
 
De aanleiding voor het opstellen van deze leidraad is de constatering dat veel buitenplaatseigenaren 
moeite hebben om hun exploitatie sluitend te krijgen en te houden.  Dat bedreigt het behoud van de 
buitenplaatsen en de bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden die de 
buitenplaatsen vertegenwoordigen.  
Het doel van deze leidraad is om gemeenten en buitenplaatseigenaren te helpen om te komen tot 
goede ontwikkelplannen waarin reële ontwikkelvragen zijn opgenomen.  
 
De planontwikkeling doorloopt een ontwikkelladder, waarin achtereenvolgens de volgende vragen aan 
de orde komen:  

• zijn er besparingen mogelijk?   
• kunnen alternatieve inkomstenbronnen worden aangeboord?   
• kan er ontwikkeld worden binnen bestaande bebouwing?   

Pas als na het doorlopen van deze ladder is vastgesteld dat die stappen niet volstaan om de 
exploitatie structureel gezond te krijgen, komen de mogelijkheden van nieuwe ruimtelijke ontwikkeling 
op de buitenplaats aan de orde.   
 
Een ontwikkelplan is nodig voor een goede onderbouwing van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op 
buitenplaatsen. De leidraad geeft hier bouwstenen voor. In het ontwikkelplan geeft de eigenaar een 
compleet beeld van de huidige situatie, van de voorgestelde veranderingen en van de toekomst van 
de buitenplaats. Het in de leidraad beschreven proces om te komen tot een zorgvuldig ontwikkelplan, 
is getest op basis van enkele pilots. Het proces bestaat uit de initiatieffase, de planvormingsfase, de 
borgingsfase en de procedurefase.   
 
Bij plannen voor ontwikkeling op buitenplaatsen zijn de gemeente en de buitenplaatseigenaar de 
belangrijkste betrokken partijen.  
De gemeente is het bevoegd gezag voor het wijzigen en vaststellen van het bestemmingsplan en is 
vanuit die hoedanigheid verantwoordelijk voor een integrale beoordeling en toetsing van een 
ontwikkelplan aan het landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid.  
De buitenplaatseigenaar is de trekker van het initiatief en verantwoordelijk voor het opstellen van een 
ontwikkelplan.   
 
 
Bron: Leidraad Behoud door ontwikkeling op historische buitenplaatsen, blz. 7. Provincie Utrecht 2014 
 

 


