
Toelichting
Aanvraag Rangschikking 
van uw landgoed
Natuurschoonwet 1928

•  In deze toelichting leest u uitleg bij de vragen op 
de ‘Aanvraag Rangschikking van uw landgoed’.

•  Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl of neem telefonisch 
contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Gegevens landgoedeigenaar

Zijn er meerdere eigenaren en is er niet genoeg ruimte op het 
formulier, voeg dan zelf een bijlage toe. Alle eigenaren moeten het 
formulier ondertekenen. Een eigenaar kan een ander schriftelijk 
machtigen om namens hem of haar op te treden. Maakt u gebruik 
van zo’n machtiging, voeg deze dan toe aan de aanvraag. Vul één 
contactpersoon in, ook bij meerdere eigenaren.

Eigendom/vruchtgebruik/erfpacht
Kruis aan of u het landgoed in eigendom, vruchtgebruik of 
erfpacht heeft. Het kan zijn dat u maar een deel in eigendom, 
vruchtgebruik of erfpacht heeft (een zogenaamd onverdeeld 
eigendom, erfpacht of vruchtgebruik). Vul daarom altijd uw 
aandeel in. Bij volledig eigendom, erfpacht of vruchtgebruik is 
dit dus 1/1 deel. Heeft u de onverdeelde helft dan is dit 1/2.

Gegevens landgoed

Ligt uw landgoed in meer dan één provincie? Vul dan de provincie 
in waar het grootste deel van het landgoed ligt. Geef ook aan of het 
om een nieuwe aanvraag of een toevoeging van percelen gaat. Bij 
een toevoeging vult u ook het nummer van de laatste beschikking 
in. U vindt het nummer rechts boven op het eerste blad van de 
beschikking.

Berekening oppervlakte
Gebruik voor de berekening van de oppervlakte de gegevens van 
uw ‘Opgave Terreinen en opstallen’. Ook als u alleen percelen 
toevoegt aan uw landgoed, vult u hier de gegevens van het totale 
landgoed in.

Samenwerkrangschikking
Wilt u uw landgoed rangschikken via een samenwerkrang schikking? 
Dien uw aanvraag dan gelijktijdig in met de aanvraag van de 
eigenaar van het aangrenzende landgoed. Voeg hierbij ook een 

‘Opgave Gezamenlijke verklaring bij ‘samen werkrangschikking’ toe 
en documentatie over de historische samenhang tussen de twee 
landgoederen. 

Aanleunrangschikking
Wilt u uw landgoed rangschikken via een aanleunrangschikking? 
Dan hoeft u voor uw aanvraag geen medewerking te hebben van 
de eigenaar van het aangrenzende landgoed. Vul wel minimaal 
één kadastraal perceel in van het landgoed waar uw landgoed aan 
grenst. Voeg ook documentatie toe over de historische samenhang 
tussen beide landgoederen. Als uw landgoed één hectare of kleiner 
is, moet u de nauwe historische band aantonen die bestaat tussen 
de op uw landgoed gelegen opstal (gebouwd vóór 19  
andere landgoed. 

Houtopstanden (bos) en natuurterreinen
Voor een rangschikking moet minimaal 30% van uw landgoed 
uit houtopstanden (bos) of natuurterreinen bestaan. Dit mag in 
willekeurige combinaties. Bijvoorbeeld: 5% houtopstanden met 
25% natuurterreinen. Of alleen 30% natuurterreinen.
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Bijlagen

Controleer of u alle bijlagen heeft die voor u van toepassing zijn. 
U kunt toevoegen:
•  een beschrijving van de geschiedenis van uw landgoed 

(zie werkboek hoofdstuk 2)
•  documentatie van de aanleg vóór 1850 bij een historische 

buitenplaats (zie werkboek hoofdstuk 2)
•  besluit aanwijzing jksmonument 

als bedoeld in artikel 
•  een topografische kaart van uw landgoed (zie werkboek 

hoofdstuk 3)
•  een ‘Opgave Terreinen en opstallen’ (zie werkboek hoofdstuk 5)
•  kleurenfoto’s van de opstallen (zie werkboek hoofdstuk 4)
•  kadastrale uittreksels en kaarten. Geven de kadastrale gegevens 

niet de meest recente eigendomssituatie aan, voeg dan een 
kopie van de originele akte van overdracht, inclusief eventuele 
bijbehorende kaartschetsen toe. (zie werkboek hoofdstuk 3)

•  een overzicht van de te rangschikken kadastrale percelen, waarbij 
de te rangschikken (geschatte) oppervlakte per perceel wordt 
aangegeven (zie werkboek hoofdstuk 3)

•  documentatie waaruit de nauwe historische band blijkt (zie 
werkboek hoofdstuk 2)

•  een ‘Opgave Gezamenlijke verklaring bij ‘samenwerkrang-
schikking’’ 

•  een ‘Opgave Plan voor beplanting’ (zie werkboek hoofdstuk 6)
•  een ‘Opgave Plan voor natuur’ (zie werkboek hoofdstuk 7)
•  een ‘Opgave Verklaring ontwikkeling natuurterrein’ (zie 

werkboek hoofdstuk 7) 
•  een topografische kaart waarop de situatie van openstelling is 

aangegeven (zie werkboek hoofdstuk 8)
•  een motivatie waarom u delen van het opengestelde (deel van 

het) landgoed afgesloten wilt houden voor het publiek vanwege 
bijzondere natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische 
waarden (zie werkboek hoofdstuk 8)

•  een motivatie waarom u het landgoed wilt openstellen voor 
het publiek op vertoon van toegangskaarten (zie werkboek 
hoofdstuk 8)

•  een ‘Melding Machtiging Natuurschoonwet 1928’ (zie werkboek 
hoofdstuk 9)


