
Meerjarenplan



 5 | Inleiding
 6 | 1. Korte terugblik
 8 | 2. Missie en visie
 10 | 3. Meerjarenstrategie gebouwen
 12 | 4. Financiële randvoorwaarden
 14 |	 5.	Van	obstakel	naar	flexibiliteit“WAAR ZAKEN 

TOT LEVEN KOMEN”

INHOUD

  Bijlagen
 16|  A. Actuele plattegrond Landgoed  

Beukenrode.
 17 |  B. Bestemmingsplan buitengebied  

Doorn 2011, afwijken van bouwregels,  
wijzigingsbevoegdheid.

 18 |  C. Bestemmingplan buitengebied Omma, 
wijziging landgoed en buitenplaats. 

 20 |  D. Voorbeelden: Voorst, Deventer  
en Lochem.

“Beukenrode is een prachtige locatie om  
in totale ontspanning en rust te werken.”

LANDGOED BEUKENRODE  MEERJARENPLAN

- 2 - 



“WE HETEN NU 
STICHTING LANDGOED 
 BEUKENRODE”

Deze notitie “Meerjarenplan Beukenrode”
verschijnt niet toevallig. De restauratie van
het Jachthuis en het Speelhuisje op ons
Landgoed ligt ongeveer twee jaar achter
ons. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet
om een aantal gebouwen te renoveren en/
of te slopen.
Daarnaast is er in organisatorische zin
een keuze gemaakt om de naam “Sint
Augustinusstichting”, als eigenaar van het
landgoed, te verlaten. We heten nu zoals
het spraakgebruik al is: Stichting Landgoed
Beukenrode. In digitale termen:
www.beukenrode.nl
De Stichting Landgoed Beukenrode is
sinds kort bovendien als ANBI-organisatie
geaccepteerd.

Kortom: het werd tijd om de toekomst van
het landgoed Beukenrode neer te leggen in
een meerjarenplan. Dat is de eerste reden
voor deze notitie.

Daarnaast is er nog een tweede reden.
Wij verhuren de gebouwen op ons land-
goed. Met die inkomsten houden wij ons
landgoed in stand, houden we de beide
rijksmonumenten in topconditie en het
park mooi en schoon om in te wandelen.
Daarnaast staat een van onze gebouwen in
de steigers voor een forse renovatie.
Een groot aantal van onze gebouwen heeft
in het bestemmingsplan van de gemeente
de functie ‘kantoor’. Maar die functie komt
regelmatig niet overeen met de kandi-
daat-huurders die zich aanmelden. Zij bewe-
gen zich ook op andere terreinen, zoals op
het terrein van de zorg, van recreatie, van

dienstverlening, etc. Willen we de huurin-
komsten op peil houden, dan is snel
schakelen noodzakelijk en moeten we snel
van functie kunnen switchen. Daarvoor
hebben we de gemeente nodig.
Dat niet alleen: een aantal van onze te
verhuren gebouwen is aan het einde van
zijn levenscyclus. Dus sloop en nieuwbouw
komt aan de orde. Ook hier stelt de
gemeente eisen die soms moeilijk te rijmen
zijn met onze doelstellingen.

Als je wat vraagt, moet je ook leveren. Wij
leveren een meerjarenplan; een voorwaarde
om tot goede afspraken met de gemeente
te komen. Op basis van dit meerjarenplan
gaan we met de gemeente Utrechtse
Heuvelrug in gesprek hoe we dat snelle
schakelen kunnen realiseren.

Onze inzet als bestuur blijft intussen
onverminderd groot en met veel enthousias-
me werken we aan de instandhouding
van het ensemble Landgoed Beukenrode!

Cees Otto
Voorzitter stichting Landgoed Beukenrode
December 2018
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In de bijlage ‘Regels’ krijgen de verschillende  
gebouwen op het landgoed Beukenrode de  
volgende functieaanduiding:
2 D en 2 E:    Functie Bedrijf: Bedrijfsverzamel-

gebouw met bedrijfsactiviteiten
 categorie 1 en 2. 
 Oppervlakte 642 m2

Jachthuis:  Functie Kantoor: Aangeduid als 
conferentiecentrum. 

 Oppervlakte: 342 m2

2 H: Functie Kantoor. 
  Oppervlakte 208 m2

2 J en 2 K: Functie Kantoor. 
  Oppervlakte 444 m2

2 L en 2 M: Functie Kantoor. 
  Oppervlakte 395 m2

Speelhuisje: Functie Maatschappelijk. 
  Oppervlakte 18 m2

Wat ontbreekt in het vastgestelde bestemmings
plan zijn de volgende gebouwen:
2A:   Woning en berging. 
  Oppervlakte: 104 m2

2B:   Woning en bergingen. 
  Oppervlakte 99 m2

2G: Sportlokaal. Oppervlakte 479 m2 
2S:   Een berging, in gebruik als bedrijfs-

gebouw. Oppervlakte 72,5 m2 
2N:  Een verplaatsbare ruimte voor 

recreatieve doeleinden

De gebouwen 2G en 2S zijn in een latere fase 
alsnog toegevoegd aan het bestemmingsplan 
door een besluit van de gemeenteraad van  
28-11-2013. 
2G krijgt de bestemming ‘sport’, en de berging  
2S krijgt de aanduiding ‘opslag’.  

TOESTAAN VAN NIEUWBOUW
In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Doorn’ is 
opgenomen dat B&W een omgevingsvergunning 
kunnen verlenen voor niet voor bewoning bestem-
de bouwwerken met niet meer dan een geza-
menlijke oppervlakte van 500m2. Goothoogte 
maximaal	3	meter	en	een	maximale	bouwhoogte	
6 meter. Voorwaarde is wel dat een integrale visie 
voor het gehele landgoed kan worden overlegd 
waarin duidelijk wordt gemaakt dat de nieuwbouw 
bijdraagt aan de instandhouding van het land-
goed. (zie bijlage b, art. 26.3)

FUNCTIEWIJZIGING MOGELIJK 
Burgemeester en Wethouders zijn eveneens 
bevoegd om dit bestemmingsplan te wijzigen 
zodat het Jachthuis en andere gebouwen op het 
landgoed kunnen worden gebruikt voor maat- 
schappelijke voorzieningen, kantoor, recreatie, 
kleinschalige horeca, of kleinschalige conferentie- 
accommodatie. (zie bijlage b, art. 26.4)  

Hoofdlijnen van het Masterplan Beukenrode uit 2009 en de neerslag  daarvan  
in het bestemmings plan Buitengebied Doorn van 2011. Hoe het huidige 
 bestemmingsplan maar beperkte mogelijkheden biedt voor nieuwbouw en 
 functiewijziging. 

MASTERPLAN VAN 2009
In opdracht van de Sint Augustinusstichting, als 
eigenaar van de gronden van het landgoed, en  
de toenmalige Stichting Beukenrode, die een  
deel	van	gronden	en	gebouwen	in	exploitatie	 
had, werd aan Heilijgers projectontwikkeling de 
opdracht gegeven een toekomstvisie te ontwik-
kelen voor het Landgoed Beukenrode. Dat plan 
werd uitgebracht in november van 2009.Het 
masterplan was primair een reactie op het 
ontwerpbestemmingsplan van de gemeente in 
2009 voor het buitengebied van Doorn. Volgens 
beide stichtingen voorzag het ontwerp-bestem-
mingsplan vooral in conservering van de 
bestaande situatie. Dat was niet de visie van 
beide stichtingen, men wilde door sloop, nieuw-
bouw en landschapsinrichting de eigen  
visie vormgeven. 

Voorgesteld werd het bestaande landgoed te 
verdelen in clusters voor de volgende functies: 
kantoor, wonen, maatschappelijk, gemengd en 
natuur. Fasegewijs zouden alle gebouwen die 
dateren uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw 
(aangeduid als 2A, 2B, 2D, 2E, 2G, 2H, 2J, 2K, 
2L en 2M.) worden gesloopt. Daarvoor in de 
plaats zou nieuwbouw in samenwerking met 
Bartiméus worden gerealiseerd. De nieuwbouw 
zou een ruimte vergen van ongeveer 7000 m2, 
exclusief	de	beide	rijksmonumenten	en	de	
woningen 2A en 2B. Dit kwam overeen met circa 

4 á 5% van de totale oppervlakte van het land-
goed, zijnde 26 hectare. Het bebouwde oppervlak 
in 2009, inclusief Beukenrode Onderwijs, was 
4.768 m2. (zie voor actuele plattegrond bijlage a)

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 
DOORN 2011
In het bestemmingsplan wordt uitvoerig ingegaan 
op de positie van de bestaande landgoederen. 
Gememoreerd wordt het belang van de land-goe-
deren, maar, zo wordt geschreven: 
“...Een steeds groter wordend probleem voor 
de buitenplaatsen en landgoederen is het in 
standhouden van de gronden en gebouwen, 
mede gezien de onderhoudskosten” 
Daarom wil de gemeente ruimte bieden om 
nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. Die 
ruimte wordt overigens beperkt omdat de meeste 
landgoederen in (toenmalig) EHS gebied liggen. 
Toch is het gewenst, zo schrijft men: “...dat de 
functie van de gebouwen op het landgoed onder 
voorwaarden gewijzigd kan worden, in bijvoor-
beeld een maatschappelijke voorziening, kantoor, 
recreatieve voorziening of kleinschalige horeca… 
Dit is een verruiming van het beleid ten opzichte 
van de huidige situatie (…) en stelt de eigenaren 
van buitenplaatsen en land goederen in staat 
nieuwe	of	extra	middelen	te	verkrijgen…”	Ook	is	
het niet in alle gevallen noodzakelijk om bij een 
gewenste functie verandering de zware 
procedure van het bestemmings plan te volgen.

1. Korte terugblik
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2. Missie en visie
Vanuit welke gedachten wil het bestuur van het Landgoed Beukenrode leiding 
geven aan de ontwikkeling van het landgoed?

Eigenaar zijn van een landgoed is niet altijd een 
genoegen. De recente geschiedenis van Beuken-
rode geeft aan dat enkele malen stukken van het 
oorspronkelijke landgoed zijn verkocht om uit de 
schulden te blijven. Zo werd het park werd in 
tweeën geknipt en kwam de helft van het park 
uiteindelijk in het bezit van Defensie. Stukken 
weiland moesten vanwege de slechte liquiditeit 
verkocht worden aan particulieren. Een ander 
deel van de gronden werd afgestaan aan het 
instituut Beukenrode Onderwijs. In 2011 werd  
een enorm verlies geleden door het faillissement 
van de toenmalige hoofdhuurder. 
Het bevestigt de opvatting van de gemeente 
(zie het huidige bestemmingsplan) dat de instand- 
houding van een landgoed geen sinecure is.

Het bestuur van de stichting Landgoed Beuken-
rode heeft, na het faillissement van de toenmalige 
hoofdhuurder, haar opvattingen uitgewerkt hoe 
Beukenrode te willen besturen, met als ultiem 
doel dat het Landgoed Beukenrode een parel blijft 
op de Utrechtse Heuvelrug. 
Onze visie op het landgoed is in de volgende 
overtuigingen uit te drukken:

NOT FOR PROFIT
Wij streven naar een bedrijfsmatige en profes- 
sionele aanpak. Onze inkomsten uit verhuur van 
de gebouwen en het weiland gebruiken we voor 
de	instandhouding	van	het	gehele	complex	
bestaande uit drie rijksmonumenten: 

het recent gerestaureerde Jachthuis, het Speel-
huisje én het park. De overige gebouwen worden 
verhuurd, maar wij zijn geen project-ontwikkelaar 
die geld wil maken. Eventuele overwinst (winst na 
investeringen) steken we in maatschappelijk 
zinvolle projecten die bij voor-keur een relatie 
hebben met de geschiedenis van Beukenrode: 
(jeugd)zorg.

VERHUUR ALS VERDIENMODEL
Wij verhuren de gebouwen op het terrein van 
Beukenrode. Daarmee worden inkomsten gege- 
nereerd. Die inkomsten worden gebruikt om park 
en gebouwen in optimale én duurzame conditie te 
houden. We proberen in de verhuur van onze 
gebouwen ook onze maatschappelijke opvatting 
te laten meespelen. We proberen onze gebouwen 
te verhuren aan maatschappelijke instellingen die 
werken op het snijvlak van arbeid en zorg. Gericht 
bijvoorbeeld op mensen met een achterstand op 
de arbeidsmarkt. Maar we werken ook met instel-
lingen die actief zijn in de recreatie of architectuur. 
De twee eenvoudige woningen op het terrein 
verhuren we voor commerciële huurprijzen. 

DIVERSIFICATIE IS HET TREFWOORD
Dat verdienmodel kan alleen slagen als de 
verhuur zich richt op verschillende deelmarkten 
en niet eenzijdig op één of twee deelmarkten.  
Als klein landgoed moeten wij snel kunnen  
schakelen. Risicospreiding is onderdeel van ons 
werk. Vandaag een kantoor, morgen een instelling

waar volwassen mannen met achterstand op de 
arbeidsmarkt worden begeleid of overmorgen 
ruimte voor wonen en werken. Dat vraagt van 
overheden, met name van de gemeente, dat zij 
mee wil werken aan snelle functieveranderingen 
die geen maanden duren, want een potentiële 
huurder of pachter is snel weer vertrokken.

SAMENWERKING MET DE GEMEENTE
De laatste jaren zijn veel maatschappelijke activi-
teiten gedecentraliseerd naar gemeenten. Zo ligt 
de jeugdzorg, maar ook de zorg voor mensen met 
een achterstand op de arbeidsmarkt nu in handen 
van de gemeente. Wij willen graag samenwerken 
met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hoe klein 
onze bijdrage ook is: als wij er mede voor kunnen 
zorgen dat er ruimte komt voor bijvoorbeeld bege-
leid wonen, is dat voor alle partijen winst. 

EEN BESTUUR MET EEN MISSIE
Ons bestuur bestaat uit mensen met veel 
deskundigheid en ervaring, die nodig zijn om een 
landgoed	te	besturen:	vastgoed,	financiën,	zorg,	
bouwkunde, architectuur, juridische kennis. Het 
bestuur werkt op vrijwillige basis.

We hebben plezier in ons werk en beschouwen 
ons als hoeders van het landgoed. Wij houden 
het landgoed in optimale staat om het door te 
geven aan volgende generaties. We zijn er niet 
om winst te maken, maar om een maatschap-pe-
lijke bijdrage te leveren: Het landgoed is beschik-
baar voor iedereen, die door een mooi park wil 
wandelen. In het Jachthuis vinden evenementen 
en partijen plaats en onze andere gebouwen 
hebben een functie voor werk, zorg, recreatie, 
dienstverlening en wonen. 
 

Wandelbord Landgoed Beukenrode
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Gebouw 2D in de toekomst te slopen

Gebouw 2M nog te renoveren

onderhoud wordt aangepakt. Het 
bestuur heeft in 2018 besloten tot de 
aanpak en planning van het achter
stallige onderhoud.

 Planning Om de onderhouds-
achterstand weg te werken is de 
planning vooralsnog als volgt: in 2018 
aanpak gebouwen J en K, in 2019  
gebouw H en in 2020: gebouwen L 
en M. 

 Onderhoudsplan houdt globaal  
het volgende in: De gebouwen worden 
opgewaardeerd naar isolatielabel A. 
Daartoe wordt de schil van het gebouw 
geïsoleerd. De werkzaamheden  
bestaan uit het vernieuwen van het dak 
met nieuwe dakplaten met een isolatie-
waarde van Rc5. Het aanbrengen van 
spouwmuurisolatie. Het vervangen van 
alle stalen ramen door houten (FSC) 
kozijnen met dubbel glas HR++.
Zoals altijd, vooral bij oudere  
gebouwen, kan men tijdens het werk 
extra	werkzaamheden	tegenkomen.	
Zoveel mogelijk worden die dan mee-
genomen in de uitvoering van het  
onderhoud. De werkzaamheden aan 
de gebouwen J en K zijn thans (de-
cember 2018) in volle gang. 

De eerste stap die einde 2017  
is gezet, was een opname van  
de bouwkundige staat van alle 
gebouwen op het landgoed,  
uit gezonderd de gerestaureerde 
rijksmonumenten.
De conclusies die daarna door  
het bestuur zijn getrokken waren als 
volgt:

WEGWERKEN ACHTERSTALLIG 
ONDERHOUD GEBOUWEN H, J  
EN K, L EN M. 
De gebouwen 2 H, J, K, L en M  
(de vroegere internaatsgebouwen), 
gebouwd in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw, hebben een behoorlijke 
onderhoudsachterstand. Maar in  
afwijking van het Masterplan 2009 
wordt de levensduur van deze 
gebouwen vooralsnog geschat op  
30 á 40 jaar, mits het achterstallig 

stallen, gecombineerd met een kleine 
kantoorruimte.

DE BESTAANDE WONINGEN
Bij het bouwkundig onderzoek is even
eens vastgesteld dat de beide woningen, 
2A en 2B sterk zijn verouderd. Ook hier 
kunnen de kosten van de renovatie 
beter gebruikt worden voor nieuwbouw. 
Dus gekozen is voor sloop van beide 
woningen.

 Planning Vooralsnog in de periode 
2021- 2023

 Nieuwbouw Het bestuur wil met de 
gemeente overleggen of het mogelijk 
is om in plaats van de huidige twee 
woningen vier gelijkvloerse woningen 
terug te bouwen. Dat zou kunnen door 
gebruik te maken van de mogelijkheid 
om	de	20%	extra	ruimte	te	realiseren	
die het bestemmingsplan biedt.

De woningen kunnen worden gebouwd 
voor	specifieke	doelgroepen	zoals	
een- of tweepersoonshuishoudens, 
mogelijk oudere echtparen die hun 
grotere woning willen verlaten, dan 
wel één oudere met een inwonende 
mantel-zorger, e.d.
In principe te verhuren tegen een 
marktconforme vrije sectorhuur. Ook 
deze woningen kunnen op een andere 
plaats op het landgoed kunnen worden 
gesitueerd, waardoor bij binnenkomst 
op het landgoed een fraaiere entree 
ontstaat.

SPORTLOKAAL EN BERGING
Het sportlokaal 2G en de Berging,  
2S zijn verhuurd. Voor beide gebouwen 
zijn geen plannen voor ingrepen.  
Op termijn zou het isolatie programma 
ook moeten plaatsvinden bij de 
sporthal. Maar er is op dit moment 
geen urgentie. Die zou kunnen  
optreden als de huidige huurder  
vertrekt, maar daarvan is geen sprake; 

het huurcontract is in 2018 vernieuwd. 
De berging (2S) is in gebruik, een 
verdere planning of aanpak voor de 
berging wordt niet noodzakelijk geacht.

ÉÉN LANDGOED?
De (eventuele) sluiting van de  
marinierskazerne in Doorn leverde  
een uitvoerig participatietraject op, 
door de gemeente geïnitieerd. Centrale 
vraag: wat te doen met de ruimte en  
de gebouwen die dan beschikbaar  
komen? 
Het bestuur van het Landgoed Beuken-
rode heeft in dat traject duidelijk 
gemaakt dat het onze ambitie is om het 
thans gedeelde landgoed als eenheid 
te herstellen. Herstel van de zichtlijnen 
en lanenstructuur en uitvoeren van 
veel achterstallig groenonderhoud 
moeten het landgoed maken tot een 
mooi wandelpark waar het voor de  
inwoners en bezoekers van de  
Utrechtse Heuvelrug goed toeven is. 
Vanzelfsprekend moeten er dan, naast 
de uitgaven voor het beheer van het 
totale landgoed, ook inkomsten worden 
gegenereerd. Ook daarover moeten we 
het gesprek voeren als de tijd rijp is. 

DE VROEGERE KEUKEN EN  
WERKPLAATS
De gebouwen D en E, de vroegere 
keuken en de voormalige werkplaats, 
verkeren in een deplorabele staat.  
De kosten om deze gebouwen te 
renoveren wegen niet op tegen de 
kosten van nieuwbouw. Het besluit is 
gevallen deze gebouwen op termijn  
te gaan te slopen. 

 Planning Vooralsnog in uitvoering  
te nemen in de jaren 2021 en 2023.
Nieuwbouw en sloop: Wat de werk-
wijze betreft staat ons voor ogen om 
de sloop van deze gebouwen te laten 
plaatsvinden als de nieuwbouw gereed 
is. Daarmee maken we mogelijk dat 
bestaande huurders, als ze dat willen, 
kunnen verhuizen naar de nieuwbouw. 
De nieuwbouw zou zodoende wat 
meer bosinwaarts kunnen worden 
gesitueerd, waardoor de toegangsweg 
naar het Jachthuis meer allure krijgt. 
Wat de functies betreft van de  
nieuwbouw betreft ligt er nog geen 
afgerond plan, maar binnen het  
bestuur wordt gedacht aan combinaties 
van wonen en werk, kleine bedrijven, 
zoals startups. Daarnaast moet in de 
nieuwbouw ruimte zijn voor o.a. een 
beheergebouw waar de huismeester 
van het Landgoed Beukenrode zijn/
haar gereedschap en machines kan 

“Wat zijn  
de volgende 
stappen?”

3.  Meerjaren strategie  
gebouwen 

Het bestuur van het Landgoed Beukenrode is voortvarend aan de slag gegaan. 
De afgelopen jaren werden de restauratie van het Jachthuis en het Speelhuisje 
ter hand genomen. Een begin werd gemaakt met het in de oorspronkelijke staat 
brengen van het park. Voor de huurders werd glasvezel aangelegd en de water- 
leidingen werden vernieuwd. De wegen werden voorzien van nieuw asfalt. 

Renovatie gebouw 2J en 2K  

december 2018
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4.  Financiële rand-
voorwaarden

Voor de instandhouding van het landgoed dienen 
baten te worden gegenereerd. Deze komen voor 
ca. 90% uit de verhuur van de panden en ca.  
10% uit subsidies voor de instandhouding van het 
ensemblemonument bestaande uit het Jachthuis, 
het Speelhuisje en het groen. Voor de restauratie 
van het ensemblemonument in 2014 is  
€ 1.200.000 geleend bij De Triodos Bank en het 
Restauratiefonds.

De overheid heeft het voornemen de voorwaarde 
op te leggen dat in 2022 bedrijfspanden die 
verhuurd worden minstens het energielabel B 
moeten hebben. Om hieraan te voldoen wordt in 
de periode 2018 tot en met 2020 € 750.500 geïn-
vesteerd in de panden Beukenrodelaan 
2H, 2J, 2K, 2L, en 2M. 

In de periode 2021-2023:
a.  wordt ca. € 2.750.000 geïnvesteerd in  

vervangende nieuwbouw voor de panden 
Beukenrodelaan 2E en 2D.

b.  voor de twee woningen Beukenrodelaan 2A 
en 2B wordt ca. € 700.000 geïnvesteerd in 
vervangende nieuwbouw.

Op basis van de huidige plannen en ramingen 
wordt totaal € 4.200.000 geïnvesteerd.
Daarnaast is er regulier onderhoud aan de 
panden en het terrein. 

De huuropbrengsten bedragen op basis van de 
begroting voor 2019 ca. € 287.000 per jaar. Na  
de realisering van de nieuwbouwplannen in 2021 
- 2023 kan de huur groeien naar ca. € 500.000 
per jaar.

De (BRIM)subsidies voor instandhouding van  
het monument bedragen gemiddeld 
ca. € 19.900 per jaar. 

De beheerkosten bedragen gemiddeld ca.  
€ 76.000 per jaar. 

Het saldo van de baten minus de beheerkosten 
worden nagenoeg geheel aangewend voor de 
dekking van de kosten van het onderhoud van de 
panden en het terrein, de afschrijvingen op de 
investeringen, de verzekering van het onroerend 
goed, de zakelijke belastingen van de panden en 
de	rentelasten	van	de	leningen	ter	financiering	
van de investeringen in de instandhouding van 
het	landgoed	en	de	aflossingen	op	de	leningen.	
Voor de investeringen tot 2018 is € 1.295.700 
geleend	bij	externe	partijen.	Voor	de	geraamde	
investeringen wordt € 4.038.000 geleend. 

Om	de	maximale	huur	te	kunnen	genereren,	de	
risico’s te spreiden en leegstand te voorkomen,  
is het nodig is dat de panden aan verschillende 
partijen uit verschillende segmenten worden 
verhuurd. 

Op basis van de verhuur van de panden komt de 
huuropbrengst op dit moment voor 21% uit horeca- 
activiteiten, 32% uit zorg, 4% uit werk-plaatsen/
eenmansbedrijfjes, 14% uit recreatie, 19% uit 
kantoor, 6% uit wonen en 3% terrein. Om bij leeg-
stand weer snel te kunnen verhuren is het nodig 
de bestemming van de panden snel te kunnen 
aanpassen zodat de verhuurmogelijkheden die 
zich voordoen ook benut kunnen worden.

Om het landgoed in stand te kunnen houden, 
wordt geleend vermogen geïnvesteerd om huur-
penningen te kunnen blijven genereren. Aan te 
veel vreemd vermogen zijn grote risico’s 
verbonden. Momenteel bedraagt het vreemd 
vermogen circa 25% van het eigen vermogen. 
Het eigen vermogen heeft een omvang van 
€ 4.500.000. Wij achten de risico’s beheersbaar 
als de grens voor het vreemd vermogen bij de 
financiering	van	toekomstige	investeringen	wordt	
gelegd	bij	maximaal	50%	van	het	balanstotaal.

Wat heeft het bestuur in financiële zin nodig om de beleidsvoornemens van de 
Stichting Landgoed Beukenrode, zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, 
te realiseren? 

Speelhuisje: bestuurlijk hart van  

Stichting Landgoed Beukenrode
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5.  Van obstakel  
naar flexibiliteit

In ‘the old days’ was er het bestemmingsplan. 
Daarin werd vastgelegd welke functies grond en 
gebouwen hebben. Grofweg elke tien jaar kwam 
er een nieuw bestemmingsplan. Bij een bestem- 
mingsplan is de eigendomssituatie van grond en 
gebouwen niet relevant. 
Maar daarmee kan een landgoed niet uit de 
voeten. Een landgoed is een eenheid, ruimtelijk, 
landschappelijk, architectonisch en cultuur-histo-
risch. Maar een landgoed is ook een econo-mi-
sche eenheid: met de inkomsten uit de verhuur 
van gebouwen worden de uitgaven betaald, zoals 
beheerkosten, onderhoud van gebouwen, park, 
huismeester,	aflossing,	belastingen	en	verzeke- 
ringen. Het landgoed is dus ook een onderne-
ming. De afgelopen jaren is het bestemmingsplan 
eerder ervaren als een obstakel dan als een 
instrument dat meehelpt om ons landgoed vooruit 
te helpen.

Tegelijk is er in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
een toenemend bewustzijn dat bestemmings- 
plannen te statisch zijn om een landgoed goed te 
kunnen	exploiteren.	In	hoofdstuk	1	is	al	aange-
geven dat er in het huidige bestemmingsplan 
aanvullende regels zijn opgenomen om onder 
voorwaarden nieuwbouw te plegen en om func-
tie-wijzigingen aan te brengen. Het is een begin.

BUITENS OP DE HEUVELRUG
In 2012 liet de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
een nota het licht zien met bovenvermelde titel. 

Doel van de nota was om vanuit de gemeente 
een bijdrage te leveren voor de instandhouding 
van de 44 landgoederen en buitenplaatsen. 
Daartoe werd een analyse gemaakt van de 
huidige situatie en werd de eigenaren gevraagd 
wat de gemeente voor hen kon betekenen. 
Aan het einde werden beleidsconclusies 
getrokken. Een van de belangrijkste beleids- 
conclusies is dat bij nieuwe bestemmingsplannen 
voor het buitengebied de historische buiten-
plaatsen en landgoederen een z.g. ‘dubbel- 
bestemming’ krijgen. Deze dubbelbestemming 
geeft de mogelijkheid om af te wijken van het 
bestaande bestemmingsplan zonder dat het 
bestemmingsplan hoeft te worden gewijzigd. 
Voorwaarde is dat deze (functie)wijziging 
bijdraagt aan de instandhouding van de 
cultuur-historische	waarde	van	het	betreffende	
landgoed/buitenplaats. 

Op grond van de ‘dubbelbestemming’ kan het 
bestemmingsplan in tweeërlei zin gewijzigd 
worden. (1) Het wijzigen en/of vergroten van 
bouwvlakken en/of het toekennen van nieuwe 
bouwvlakken (pas nadat de gemeenteraad daar 
over heeft gesproken) en (2) het wijzigen van 
bestemmingen, met nadere aanduiding van func-
ties en gebruiksdoelen, zoals: wonen, kantoor, 
horeca, recreatie, maatschappelijk, en cultuur en 
ontspanning.  

BUITENGEBIED OMMA
Het voorwerk in de nota ‘Buitens op de Heuvelrug’ 
vond kennelijk zijn neerslag in ontwerp-bestem- 
mingsplan (2014) voor het OMMA buitengebied 
(Overberg, Maarn, Maarsbergen en Amerongen). 
In dit bestemmingsplan is opgenomen dat de 
functie van gebouwen binnen een historische 
buitenplaats door B&W kunnen worden gewijzigd 
in wonen. 
Daarnaast kent dit bestemmingsplan ver schil-
lende hergebruiksmogelijkheden voor de 
gebouwen en mogelijkheden voor nieuwbouw. 
(bijlage c: artikel 37 algemene wijzigingsregels)

RUIMTE OP LANDGOEDEREN
In 2015 verscheen in Overijssel een rapport 
“Ruimte op Landgoederen” Het rapport ging  
over de vraag hoe gemeenten in het oosten van 
Nederland handen voeten geven aan de behoeften 
van landgoederen in relatie tot de statische 
bestemmingsplannen. In een bijlage van dit  
rapport passeren voorbeelden hoe in verschillende 
gemeenten wordt omgegaan met deze proble-
matiek. We geven hierna enkele voorbeelden: 
Gemeente Voorst:
Landgoederen met een oppervlakte van minimaal 
25 hectare wordt toegestaan een beheergebouw 
op	het	landgoed	te	bouwen	van	maximaal	100	m2

Gemeente Deventer:
Het hoofdgebouw van een landgoed wordt een 
functie vastgelegd, bijvoorbeeld horeca. Maar het 
bestemmingsplan staat toe dat functies worden 
gewijzigd of nevenfuncties worden toegevoegd 
binnen een aantal m2.  
Gemeente Lochem:
Alle landgoederen (hoofdgebouw en bijgebouwen) 
in de gemeente hebben de bestemming 
‘gemengd’ gekregen. Dat maakt het eenvoudig 
om van functie te wisselen of een combinatie van 
functies toe te laten. (zie voor een beschrijving 
bijlage d.)  

WAAR STAAN WIJ VOOR, WAT HEBBEN WE 
NODIG?
Wij staan als bestuur van Landgoed Beukenrode 
voor de instandhouding van ons landgoed. Voor 
een	gezonde	exploitatie	zijn	inkomsten	nodig	 
uit de huur van de gebouwen op ons terrein.  
De komende jaren zijn cruciaal, de gebouwen  
2D en 2E zijn aan het einde van hun levensduur 
evenals de beide woningen. 

Wij leggen in dit Meerjarenplan onze plannen 
voor en vragen van de gemeente daar in mee  
te willen denken. 
•  Kunnen we in beperkte mate het bouwoppervlak 

vergroten: bijvoorbeeld van twee naar vier 
woningen?

•  Kunnen we er van op aan dat linksom of 
rechtsom functieverandering van gebouwen snel 
kan worden gerealiseerd?

•  Kunnen we bijvoorbeeld een beroep doen op 
regels die daartoe in het bestemmingsplan 
Buitengebied OMMA zijn opgenomen?

En voor de lange termijn, in een nieuw  
Bestemmingsplan of Omgevingsplan: kiest de 
gemeente dan voor een model waarbij een  
functiewijziging snel kan worden gerealiseerd,  
zie de voorbeelden uit de gemeenten Deventer  
en Lochem?  

Wij beschouwen voorlopig ons huiswerk als 
gedaan. Er ligt een Meerjarenplan voor Landgoed 
Beukenrode. We gaan optimistisch in overleg met 
onze gemeente. 
Een goed resultaat biedt een wenkend perspectief 
voor de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en 
andere bezoekers aan ons Landgoed Beukenrode!

In de voorgaande hoofdstukken is neergelegd waar we vandaan komen,  
met welke intentie we bezig zijn, wat we willen en hoe we dat gaan financieren. 
In het laatste hoofdstuk formuleren we wat wij daarvoor nodig hebben vanuit 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
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Bijlage a.
Actuele plattegrond van het Landgoed Beukenrode
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26.3 AFWIJKEN VAN BOUWREGELS
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen 
in afwijking van het bepaalde in lid 26.2 ten behoeve van het op een landgoed  
met een landhuis bouwen van een niet voor bewoning bestemde bouwwerken, die 
behoren bij een landgoed, zoals een koetshuis, een prieel of een orangerie, met 
inachtneming van de volgende bepalingen:

a.  van gebouwen mag de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 500 m2, de 
goothoogte niet meer dan 3m en de bouwhoogte niet meer dan 6m bedragen;

b.  vooraf dient door een bedrijfs- of beheerplan of daarmee vergelijkbare onder-
bouwing te zijn aangetoond dat de bedoeld bouwwerken de instandhouding 
van het landgoed en de buitenplaats bevorderen en dat de waarden van het 
landgoed en buitenplaats als bedoeld in art. 26.1 niet onevenredig worden 
aangetast.

26.4 WIJZIGINGSBEVOEGDHEID
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat het 
landhuis en de andere gebouwen op het landgoed, op gronden zoals bedoeld  
in lid 26.1 kunnen worden gebruikt voor maatschappelijke voorzieningen, een 
kantoor, recreatie, kleinschalige horeca, zoals een theehuis of kleinschalige  
conferentie-accommodatie, mits:

a.  door middel van een bedrijfsplan of daarmee vergelijkbare onderbouwing 
wordt aangetoond dat de functie waarvoor wijziging wordt aangevraagd,  
in wezenlijke mate bijdraagt aan de instandhouding van het landgoed en  
daardoor de cultuurhistorische waarden als bedoeld in lid 26.1 niet oneven-
redig worden of kunnen worden aangetast;

b.  vaststaat dat daarvoor een vergunning op grond van de Natuurbescher-
mings wet, hetzij niet nodig is, hetzij is of zal worden verleend;

c.  daardoor in ruimtelijk of milieuhygiënisch opzicht geen blijvend ongunstiger 
gevolgen ontstaan voor de omgeving, in vergelijking met de gevolgen van  
de	oorspronkelijke	functie	van	het	betreffende	gebouw;

d.  geen onevenredig grotere verkeersbelasting op aangrenzende wegen en 
paden plaatsvindt, in vergelijking met de gevolgen van de oorspronkelijke 
functie	van	het	betreffende	gebouw,	en

e.  voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, waarbij 
voldaan dient te worden aan de parkeernormen uit de ASV 2008.

Bijlage b.
art. 26,3 en art 26.4 Buitengebied Doorn,  
Waarde Landgoed en buitenplaats
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37.1 WIJZIGING LANDGOED EN BUITENPLAATS

37.1.1 Wijziging naar gebruik naar wonen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de aanduiding 
‘specifieke	vorm	van	waarde-	buitenplaats’	de	voor	deze	gronden	geldende	
andere bestemmingen(en) binnen het daarvoor geldende bouwvlak, te wijzigen  
in de bestemming zoals bedoeld in artikel 16.

37.1.2 Wijziging gebruik naar overige functies
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om ter plaatse van de bestemming 
zoals bedoeld in artikel 29 de voor deze gronden geldende andere bestemming(en) 
binnen het daarvoor geldende bouwvlak, te wijzigen in de onderstaande tabel 
weergegeven bestemmingen met bijbehorende functieaanduiding: 

Bijlage c.
Ontwerp bestemmingsplan 2014 voor het OMMA buitengebied 
(Overberg, Maarn, Maarsbergen en Amerongen) 

Gewenste functie Ligging Nieuwe
Bestemming

Nieuwe (verplichte) 
functieaanduiding?

In landhuis/ 
kasteel

In overige  
hoofd-
gebouw(en)

atelier - + Cultuur en  
ontspanning

atelier

museum + + Cultuur en  
ontspanning

museum

hotel + + Horeca hotel

restaurant + + Horeca specifieke	vorm	van	
horeca - restaurant

zaalaccommo-
datie/feestzaal

+ + Horeca feestzaal

bed & breakfast + + Horeca bed & breakfast

theehuis - + Horeca specifieke	vorm	van	
horeca - theehuis

kantoor n.v.t.

opleidings-, 
congres en verga-
deraccommodatie

+ + Dienstverle-
ning

congrescentrum

gezondheidszorg + + Maatschap-
pelijk

gezondheidszorg

kinderopvang - + Maatschap-
pelijk

kinderopvang

openbare dienst-
verlening

+ + Maatschap-
pelijk

openbare  
dienstverlening

+ = toegestaan
-  = niet toegestaan

mits:
a.  naar oordeel van het bevoegd gezag wordt aangetoond dat de functie waar-

voor wijziging wordt gevraagd, in wezenlijke mate bijdraagt aan de instand-
houding van het landgoed/buitenplaats en daardoor de cultuurhistorische 
waarden als bedoeld in lid 29.1 niet onevenredig worden of kunnen worden 
aangetast;

b.	 	de	waarden	als	bedoeld	in	27.1	niet	significant	worden	of	kunnen	worden	
aangetast indien de gronden zijn gelegen ter plaatse van de bestemming als 
bedoeld in artikel Waarde-Ecologie, tenzij: (1) er geen reële alternatieven 
bestaan, (2) er redenen zijn van groot openbaar belang;

c.  daardoor in milieuhygiënisch opzicht geen onevenredig ongunstiger gevolgen 
ontstaan voor de omgeving;

d. de verkeersbelasting niet onevenredig toeneemt;
e. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
f.  inpassing in het landschap op zorgvuldige plaatsvindt waarbij eisen kunnen 

worden	gesteld	betreffende	situering	en	afscherming	door	beplanting	of	
anderszins;

g.  het andere gebruik, voor zover gelegen ter plaatse van de aanduiding ‘milieu-
zone-stiltegebied’, de geluidsbelasting in het stiltegebied niet wezenlijk nadelig 
beïnvloedt;

h.  binnen het plan de totale bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de functie 
kantoor niet meer dan 1500m2 bedraagt.

zorginstelling + + Maatschap-
pelijk

zorginstelling

zorgboerderij - + Maatschap-
pelijk

zorgboerderij

onderwijs + + Maatschap-
pelijk

onderwijs

recreatiewoning - + Recreatie recreatiewoning
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GEMEENTE VOORST
Landgoederen met een oppervlakte van minimaal 25 hectare wordt toegestaan 
een beheergebouw op het landgoed te bouwen van maximaal 100 m2.
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Voorst (gld) 2013

Artikel 37 Waarde Landgoed
De voor ‘Waarde – Landgoed’ aangewezen gronden zijn – behalve voor de 
andere aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor het behoud 
en een samenhangend beheer van landgoederen.

37.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden – in aanvulling op de regels 
voor de andere aldaar voorkomende bestemmingen- de volgende regels:
ten behoeve van het beheer van het landgoed met een oppervlakte van tenminste 
25 ha grond behorende bij een landgoed, mag een gebouw worden opgericht met 
een	oppervlakte	van	maximaal	100	m2;
de goothoogte van het gebouw ten behoeve van beheer van het landgoed 
bedraagt ten hoogste 3,5 m; de bouwhoogte van het gebouw ten behoeve  
van beheer van het landgoed bedraagt ten hoogste 6 m.

GEMEENTE DEVENTER
Voor het hoofdgebouw van een landgoed wordt een functie vastgelegd, bijvoor-
beeld horeca. Maar het bestemmingsplan staat toe dat functies worden gewijzigd 
of nevenfuncties worden toegevoegd binnen een aantal m2.
Bestemmingsplan gemeente Deventer 2015

Artikel 9 Landhuis
9.1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Landhuis’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
de instandhouding van landgoederen met landhuizen; alsmede voor:
ter	plaatse	van	de	aanduiding	‘specifieke	vorm	van	maatschappelijk	–	internaat’:	
een internaat;
ter plaatse van de aanduiding ‘horeca’: horeca;
ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’: een maatschappelijke functie;
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden in de vorm van landschapselementen, buitenplaatsen 
en parkinrichting, vijver en waterpartijen en het lanenstelsel;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen, tuinen en water;
met daaraan ondergeschikt: de in tabel 9.1 vermelde toegestane nevenfuncties.

Bijlage d. 
Voorbeelden: Voorst, Deventer en Lochem

Nevenfunctie bij 
bestemming ‘Landhuis’

Maximaal aantal m2

Gronden in gebruik  
voor nevenfunctie

Bestaande gebouwen 
in gebruik voor neven-
functie

Evenementen Gehele grondgebied

Natuur- en milieu -
educatie, rondleidingen

100 m2

Tentoonstellingen, 
museum

500 m2

Verkoop-aan-huis van 
streekeigen agrarische 
producten

100 m2

Inpandige opslag en  
stalling

500 m2

Ambachtelijke verwerking 
van agrarische producten

200 m2

Kano-,	boot-	of	fiets-
verhuur

100 m2

GEMEENTE LOCHEM
Alle landgoederen (hoofdgebouw en bijgebouwen) in de gemeente hebben de 
bestemming ‘gemengd’ gekregen. Dat maakt het eenvoudig om van functie te 
wisselen of een combinatie van functies toe te laten.

Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Lochem 2010

Artikel 10 Gemengd
10.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening;
b. horecabedrijf in categorie 1 van de Staat van horeca-activiteiten in Bijlage 6;
c. kantoor;
d. maatschappelijke voorzieningen;
e.  wonen, al dan niet in combinatie met inwoning/mantelzorg volgens een  

algemene afwijking in Artikel 41.
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Het Meerjarenplan verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van 
de Stichting Landgoed Beukenrode. 

De samenstelling van het bestuur 
was per december 2018
Cees Otto   voorzitter 
Paul Zweers  vice-voorzitter 
Klaas Beens  penningmeester 
Erik van Eyk secretaris

Leden
Wim Bos
Leo Kathman 
Werner van Katwijk
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