Effectentoets
Per 1 januari 2018 zijn er 5.900 onroerende zaken als landgoed onder de NSW gerangschikt. Dit
besluit zal niet voor al deze landgoederen tot een wijziging van hun huidige aanmerking als NSWlandgoed leiden. Het aantal onder de NSW gerangschikte landgoederen waarvoor dit besluit
gevolgen heeft, wordt geschat op 1200.
Deze eigenaren, komen voor de keuze te staan om:
a) het landgoed in zijn huidige vorm tot uiterlijk 1 januari 2031 aangemerkt te houden als een
NSW-landgoed dat nog voldoet aan de voorwaarden van het Rangschikkingsbesluit zoals deze
golden op 31 december 2020; of
b) tot uiterlijk 1 januari 2031 een wijziging op het landgoed door te voeren, opdat het aangepaste
landgoed voldoet aan het Rangschikkingsbesluit zoals dit luidt vanaf 1 januari 2021.
Ingeschat wordt dat 600 van deze 1200 landgoederen tijdens de overgangsperiode van 10 jaar
zodanig aangepast worden dat ze alsnog gaan voldoen aan de voorwaarden in het gewijzigde
Rangschikkingsbesluit. Voor de overige 600 landgoederen zal de rangschikking naar verwachting
uiterlijk 1 januari 2031 vervallen. Kiest de eigenaar van het landgoed voor optie a dan behoeft hij
verder geen actie te ondernemen. Hij ontvangt in dit geval kort na 31 december 2030 een
beschikking, waarbij hem wordt medegedeeld dat het landgoed aan de werking van de NSW is
onttrokken als gevolg van de wijziging van het Rangschikkingsbesluit. Het gaat hierbij grotendeels
om aanleunende landgoederen van minder dan 1 hectare die veelal weinig bijdragen aan het
natuurschoon. Verder bestaat de groep van 600 landgoederen voor een groot deel uit
landgoederen van tussen de 1 en de 5 hectare met minder dan 50% natuurterreinen of
houtopstanden. Ook deze landgoederen dragen volgens het evaluatierapport relatief weinig bij aan
het natuurschoon. Tot slot vormen golfbanen met onvoldoende robuuste natuur een belangrijk deel
van deze 600 landgoederen.
Indien een landgoedeigenaar voor optie b kiest dan moet hij hiertoe bij de uitvoerende instantie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO.nl) éénmalig een verzoek indienen voor het
wijzigen van de rangschikking van het landgoed. De bescheiden die bij deze aanvraag door de
landgoedeigenaar aangeleverd moeten worden zijn afhankelijk van de wijziging die hij wil
doorvoeren, maar de handelingen die een landgoedeigenaar hiervoor moet verrichten komen met
elkaar overeen. Deze handelingen betreffen het invullen van maximaal 4 formulieren, waaronder
het aanvraagformulier en het intekenen van maximaal 3 topografische kaarten.
Door de wijzigingen in dit besluit richt de NSW zich meer op landgoederen die daadwerkelijk een
belangrijke bijdrage leveren aan het natuurschoon en aan het cultuurhistorisch erfgoed. Zo zullen
als gevolg van dit besluit naar verwachting 50 tot 100 extra buitenplaatsen gerangschikt worden en
zal het aantal hectaren van reeds gerangschikte landgoederen toenemen door de mogelijkheid om
met natuur te omzomen.
De structurele budgettaire opbrengst van het voorstel is €1 miljoen. Deze structurele situatie geldt
vanaf 2030. In de overgangsperiode heffen de opbrengsten en dervingen elkaar grotendeels op
De effecten van deze wijzigingen voor het milieu zijn positief aangezien de aanscherping van de
criteria voor natuurterreinen en de verruiming van de omzomingseisen bij landbouwgronden ertoe
bijdragen dat het natuurschoon op landgoederen meer robuust en meer gewaarborgd is.

