> Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Natuur, Landschap en
Platteland
Gebieden
Prins Clausplein 8
2595 AJ DEN HAAG
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
minlnv.nl
T 0703786868
F 070-3786113
Onze referentie
NLP. 2010/1023

Datum 5 maart 2010
Betreft Kamervragen over de toepassing van de Natuurschoonwet op twee
particuliere landgoederen in de Biltse Duinen

Uw referentie
2010Z02762

Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik u de antwoorden op vragen van het lid Van der Ham (D’66) over
de toepassing van de Natuurschoonwet op twee particuliere landgoederen in de
Biltse Duinen (kenmerk 2010Z02762).
1
Wat is uw reactie op het feit dat de verkoop van het natuurgebied De Biltse
Duinen ertoe heeft geleid dat een aanzienlijk deel van dit gebied niet langer
openbaar toegankelijk is omdat het nu deel uitmaakt van twee particuliere
landgoederen?
De betreffende landgoederen zijn particulier eigendom. Een eigenaar heeft het
recht zijn bezit niet open te stellen.
2
Is hier volgens de regering sprake van inbreuk op de recreatieve functie van het
gebied als “bos met nevenfunctie dagrecreatie” en “multi-functioneel bosgebied”
van de Ecologische Hoofdstructuur?
In eerste instantie is het de gemeente De Bilt die zich daar een oordeel over moet
vormen. Uit navraag blijkt dat de gemeente zich momenteel beraadt op de
ontstane situatie in relatie tot de bestemming van het gebied.
3
Bent u van mening dat bij het verdwijnen van de bestaande stuifzandgebieden
sprake is van verlies van het karakter van de landgoederen in kwestie, zoals
bedoeld in de Natuurschoonwet artikel 3, lid b?
De Natuurschoonwet 1928 (hierna: NSW) kent geen artikel 3, lid b.
In deze beantwoording veronderstel ik dat het lid Van der Ham doelt op artikel 3,
eerste lid, onderdeel b van de NSW.
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Het toezicht in het kader van de NSW is belegd bij de provincie en de Belastingdienst. Navraag bij de provincie Utrecht leert dat die op 25 februari 2008 een brief
van de vereniging van ‘Vrienden van de Biltse Duinen’ heeft beantwoord. In deze
brief bericht de provincie dat de provinciale toezichthouder bij diverse bezoeken
geen aanleiding heeft aangetroffen om te interveniëren.
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4
Wat is uw reactie op het gegeven dat bij het aanwijzen van gebieden als
landgoederen zoals bedoeld in de Natuurschoonwet er voor gebieden met een
bestaande recreatieve functie meer waarborgen nodig zijn, om te voorkomen dat
de toegankelijkheid van deze gebieden verloren gaat?
Naar mijn oordeel biedt het bestaande instrumentarium voldoende mogelijkheid
om de recreatieve functie van een gebied te waarborgen. Voorts kent de NSW
meer fiscaal voordeel op het gebied van schenk- en erfbelasting voor landgoedeigenaren die hun landgoed openstellen voor publiek. In die zin is in de NSW een
prikkel neergelegd om landgoedeigenaren aan te zetten hun landgoed open te
stellen.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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