
Bijlage: NOTITIE LANDSCHAP 

 

BELEID 

Het landschapsbeleid is vastgelegd in de volgende vastgestelde beleidsstukken: 

 Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen  

 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 

 Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)   

 Natuurbeleid 2.0 (relatie natuur en landschap) 

 Landschapsverordening (LSV) 

 
Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 

De grote diversiteit aan landschappen is een belangrijke kwaliteit van de Provincie Utrecht. Om de ruimtelijke 

structuren van het landschap te behouden en ontwikkelingen op een goede manier te stimuleren, zijn deze 

beschreven in de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Voor elk landschap zijn kernkwaliteiten benoemd en 

ambities geformuleerd. In de gidsen worden aan de hand van de cultuurhistorische verhalen, de ruimtelijke 

structuurbeschrijving en de ambities voor het landschap ontwikkelingsprincipes aangereikt. 

De gebiedskaternen dienen als inspiratiebron en basis voor de landschappelijke inpassing van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Het Utrechtse landschap is mooi, verrassend en veelzijdig. De diversiteit aan landschappen is 

groot, denk aan: de extreme openheid van Eemland en van de Lopikerwaard, de intimiteit van een boomgaard in 

de Kromme Rijn, een open plek middenin het bos van de Utrechtse Heuvelrug, een fort van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie of de overgang van de historische Grebbeberg naar het robuuste rivierenlandschap van de Nederrijn. 

Een landschap is bovendien geen statisch plaatje; landschap is altijd in ontwikkeling en elk landschap heeft 

ruimte voor een vorm van dynamiek. Maar wel op zo’n manier dat de landschapskwaliteit wordt bewaard en zo 

mogelijk wordt  versterkt.  

 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijven wij ons ruimtelijk beleid. Het landschapsbeleid op 

het niveau van de kernkwaliteiten, is één van de doelstellingen die we van provinciaal belang achten. De 

belangrijkste uitgangspunten van de kwaliteitsgids zijn vastgelegd in PRS en PRV en vormen de basis voor het 

ruimtelijke ordeningsbeleid op het gebied van landschap... In het werken met landschapskwaliteit gaan we uit van 

een samenspel tussen het beeld (wat zie je), functies (wat gebeurt er) en robuuste structuren (samenhang, 

relaties). Dit betekent dat we niet alleen willen vastleggen wat de huidige landschapskwaliteit is, maar dat we ook 

aan willen geven hoe deze de ruimtelijke ontwikkelingen kan sturen en welke kwalitatieve randvoorwaarden het 

landschap aan deze ontwikkelingen meegeeft. 

 

Elk Utrechts landschap heeft zijn eigen kwaliteiten die mede richting geven aan de daarin gelegen en omliggende 

functies en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom beschermen wij de kernkwaliteiten van de verschillende 

landschappen in onze provincie en heeft dit een prominente plek in de structuurvisie.  

Voor elke ontwikkeling in het landelijk gebied moet aansluiting gevonden worden bij de kernkwaliteiten van het 

betreffende landschapstype. 

Om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te kunnen behouden voeren wij een terughoudend beleid als 

het gaat om de ontwikkeling van niet aan het landelijk gebied gekoppelde functies.  

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 bevat regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het opstellen 

van hun ruimtelijke plannen (zie artikel 4.9 in PRV). Hiermee worden de provinciale belangen gewaarborgd. Voor 

landschap betekent dit dat gemeenten de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen in hun 

gemeenten moeten doorvertalen naar hun ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen en 

omgevingsvergunningen).  Bovendien is bij verschillende onderwerpen de kwaliteitsverbetering van landschap 

een voorwaarde voor het kunnen toestaan van een nieuwe ontwikkeling. Het gaat om onder meer de  

rood-voor-groen-regeling en de ruimte-voor-ruimte-regeling, nieuwe functies voor stoppende agrarische bedrijven, 

schaalvergroting van agrarische bedrijven en de kernrandzonevisie. 

 
Natuurbeleid 2.0  

Beleving van natuur en landschap, maar ook het ervaren van rust en stilte zorgt voor tegenwicht aan de (stadse) 

drukte in onze provincie. 

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/library/681/prv_2013-2028.pdf


We versterken in ons natuurbeleid de verbinding met andere thema’s en belangen. Natuur heeft een belangrijke 

betekenis voor landschap, en daarnaast voor recreatie, cultuurhistorie, gezondheid, economie, landbouw, 

drinkwater, waterveiligheid, waterbeheer of het binnenstedelijke beleid. Door nieuwe verbindingen te leggen, 

ontstaat synergie, kan tijd en geld worden bespaard en brengen we de natuur dichter bij de inwoners.  

 

De natuur beperkt zich niet tot de natuurgebieden. Ook in het agrarisch gebied komen plant- en diersoorten voor.  

Een goede samenhang van grote natuur eenheden met het omliggende gebied is noodzakelijk om de 

natuurwaarden te kunnen behouden. Een groene dooradering van het omliggende agrarisch cultuurlandschap 

kan hiervoor zorgen. 

In het agrarisch gebied zijn landschapselementen en een goed beheer van het agrarische cultuurlandschap van 

belang voor zowel de instandhouding van de ruimtelijke structuren als de natuurwaarden. 

 

In natuur 2.0 kiezen wij er voor om ons in te zetten voor beheer, aanleg en herstel van landschapselementen, 

waar dat vanuit ecologie of versterking van de landschappelijke structuur nodig is. De middelen die beschikbaar 

zijn voor het landschapsbeheer zetten wij gericht in op verbetering van de natuurwaarden én de kernkwaliteiten 

van het landschap, die beschreven zijn in de Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen. De waardenkaart landschap, 

die in ontwikkeling is (zie bij Landschapsverordening), is hierbij een hulpmiddel. 

 

Landschapsverordening (Lsv) 

Provincie Utrecht heeft een landschapsverordening vastgesteld waarin regels worden gesteld ter bescherming 

van de waarden van landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie. Deze regels (verboden en vrijstellingen) 

hebben betrekking op: 

 borden, vlaggen, spandoeken en objecten (landschap ontsierende elementen met hun al dan niet 

verplaatsbare constructies, gebruikt voor reclamedoeleinden); 

 storten, dempen, ophogen en rommelterreinen (terrein buiten een erf/bouwperceel of 

bedrijfsbestemming gebruikt voor bewaren of opslaan van goederen, materieel of (los) gestort materiaal) 

 wateren i.v.m. woonschepen, vaartuigen, havens, aanlegplaatsen en bescherming van 

verkavelingspatronen, poelen, e.d.; 

 beschermde kleine landschapselementen 

Vanuit verschillende belangen kunnen GS waardenkaarten vaststellen ter uitvoering van de verordening. Kaarten 

voor wateren (slootdempingen) en beschermde  kleine landschapselementen (landschappelijke beplantingen) zijn 

in de maak en zullen dit voorjaar worden vastgesteld. Dit op verzoek van Provinciale Staten tijdens de vaststelling 

van de LSV op 7 februari 2011. Per landschapstype zijn aan de hand van de kernkwaliteiten de elementen, die de 

hoofdstructuren van het landschap bepalen, benoemd. Indien deze niet door andere wetgeving worden 

beschermd (zoals bijv. de Boswet), zijn deze na een recente inventarisatie op de betreffende waardenkaart gezet. 

Hiermee wordt instandhouding van het betreffende element geregeld. Naast verboden worden vrijstellingen, 

herstel- en herplantplicht en de meldingsplicht bij schadelijke handelingen vastgelegd. De kaarten kunnen worden 

gewijzigd en aangevuld. 

 

UITVOERING 

De uitvoering van landschappelijke projecten vindt in meerdere programma’s plaats. 

 Agenda Vitaal Platteland 

 Projecten in het kader van het Ruimtelijk Actie Programma;  

 Natuurbeheerplan / Agrarisch Natuurbeheer en doelenkader / Gebiedscollectieven  

 
Agenda Vitaal Platteland 

Het AVP programma is een breed en integraal programma met opgaven op het gebied van natuur, water, bodem 

en milieu, landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie en leefbaarheid. 

Via de gebiedscommissies wordt op basis van het gebiedsprogramma projecten uitgevoerd. De projecten moeten 

passen binnen de doelenboom. Landschap is hierin aangegeven als algemeen doel. Dit betekent dat in projecten 

een landschappelijk afweging plaatsvindt, zodat het landschap minimaal in stand blijft en daar waar mogelijk 

versterkt wordt. Ook in het subsidiekader zijn randvoorwaarden vanuit landschap opgenomen. 

 

Ruimtelijk Actie Programma (RAP) 

Via RAP-projecten worden thema’s uitgewerkt die bijdragen aan de uit-/doorwerking van de PRS/PRV. Bij deze 

ruimtelijke thema’s worden concrete, actuele casussen meegenomen, zodat de operationalisering van het beleid 



én de feitelijke praktijk in samenhang inhoud wordt gegeven. Veel van deze thema’s hebben een directe relatie 

met landschap. 

 

In twee projecten is landschap het hoofdthema: 

Implementatie Kwaliteitsgids: 

- Voorbeeldenboek: Borging Kernkwaliteiten Utrechtse Landschappen. Vertaling van de kernkwaliteiten van de 

landschappen naar bestemmingsplannen bleek niet eenvoudig. Daarvoor is het Voorbeeldenboek samengesteld. 

Hierin worden suggesties gegeven voor het  juridisch borgen van de kwaliteiten per (deelgebieden van de) 

landschapstype. Gemeenten kunnen kiezen voor strikte borging of een soepeler wijze van borging kiezen.  

- Projectencompetitie: Om projecten waarin het landschap op een goede manier is meegenomen extra aandacht 

te geven wordt een competitie uitgeschreven. 

Oprichting Ervenconsulentschap 

Om de ruimtelijke kwaliteit op erven te verbeteren heeft de provincie subsidie beschikbaar gesteld voor de 

oprichting van een ervenconsulentschap. De opdracht hiervoor hebben we bij Landschap Erfgoed Utrecht 

neergelegd. Eind 2015 moeten zij een zelfstanding functionerend ervenconsulentschap op poten hebben gezet. 

Het consulentschap adviseert bij sloop, nieuwbouw of verbouw op (agrarische of voormalig agrarische) 

bouwpercelen in het landelijk gebied. Hiermee willen we dergelijke veranderingen inzetten als kwaliteitsimpuls 

voor het landelijk gebied. Inschakeling van de ervenconsulent zorgt dat plannen soepel ruimtelijke 

ordeningsprocedures doorlopen, omdat de kwaliteiten van het landschap onderdeel uitmaken van de 

planvorming. Tevens vormt het consulentschap een kennisplatform.  

 

Ook in de volgende RAP-projecten is de inbreng van de landschappelijke kwaliteit een belangrijk element: 

kernrandzones, Vrijkomende Agrarische Bebouwing en inpassing infrastructuur. 

Eind 2014 leveren deze projecten hun product op, veelal een handreiking aan gemeenten ten behoeve van hun 

praktijk. 

 

Natuurbeheerplan / Agrarisch Natuurbeheer en doelenkader /Gebiedscollectieven  

Het beheer van kenmerkende landschapselementen vindt plaats via de Subsidieregeling Natuur en Landschap 

(SNL). In het doelenkader en het natuurbeheerplan wordt op basis van de provinciale ambities vastgelegd welke 

elementen dit betreft. Nog samen te stellen gebiedscollectieven sluiten een overeenkomst met de provincie en 

voeren het beheer uit.  

Zowel over het agrarisch natuurbeheer, doelenkader als collectieven vindt dit  jaar nadere advisering plaats. 

Jaarlijks vindt aanpassing en vaststelling van het natuurbeheerplan plaats.  

 

FINANCIERING 

Voor het landschap zijn er een verschillende financieringsbronnen: 

 Agenda Vitaal Platteland (AVP) 

 Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 

 Streekfondsen  

 Nieuwe financieringsvormen 

 

AVP-gelden  

Het Kaderdocument AVP bevat een beschrijving van het AVP-programma, de financiering daarvan, de werkwijze, 

de organisatie en de monitoring en verantwoording. Het AVP programma is een breed en integraal programma 

met opgaven op het gebied van natuur, water, bodem en milieu, landschap, cultuurhistorie, landbouw, recreatie 

en leefbaarheid. De provincie investeert met dit programma ruim €150 miljoen in de periode 2012-2015. Daarin is 

geen geld specifiek voor landschap gelabeld, maar de landschapsdoelen worden wel bij elk project 

meegekoppeld. 

 

 

Subsidiestelsel Natuur-en Landschapsbeheer (SNL). 

Dit subsidiestelsel is door de provincies gezamenlijk opgezet. Terreinbeherende organisaties, particuliere 

grondeigenaren en agrariërs die grond beheren kunnen een vergoeding krijgen voor het beheer en de inrichting 

van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.  

Eerder is besloten de Subsidieregeling Kleine Landschapselementen (KLE) op te laten gaan in de SNL. Hierdoor 

worden deze provinciale subsidiegelden efficiënter en effectiever ingezet.  



Momenteel wordt gekeken hoe het agrarisch natuur- en landschapsbeheer door het beheer via 

gebiedscollectieven geregeld kan worden; zie Natuurbeheerplan / Agrarisch Natuurbeheer en doelenkader 

/Gebiedscollectieven bij Uitvoering. 

 

Streekfondsen 

De landschaps- of streekfondsen zijn een initiatief van een of meerdere lokale of regionale organisaties om 

(financiële, maar eventueel ook andere) middelen te werven voor beheer en/of inrichting van het landschap in een 

bepaalde streek. Het hoofddoel van een landschapsfonds is de kwaliteiten van het landschap behouden en 

verbeteren. Streekfondsen zijn in Natuurbeleid 2.0 genoemd als andere financieringsbronnen om natuur en 

landschap te realiseren.  

In 2009 heeft de provincie besloten zelf geen streekfondsen op te richten, maar deze wel te stimuleren. Via AVP 

zijn gelden beschikbaar gesteld voor oprichting van degelijke fondsen. Destijds heeft de provincie ook geld 

geparkeerd in streekfondsen (via streekrekeningen; de bank geeft 0,5% extra rente bovenop het geldende 

rentetarief en dat is vrij besteedbaar dwz valt niet onder staatssteun), waarvan de extra rente ter beschikking van 

de streek werd gesteld. Vanuit het Rijk is besloten dat dit laatste niet meer mag. Hiermee is de directe 

betrokkenheid van de provincie bij streekfondsen minimaal. Destijds had iedereen grote verwachtingen over 

streekfondsen uit publieke middelen als inkomstenbron, maar inmiddels blijkt dat de opbrengsten beperkt zijn. 

Private middelen (geen staatssteun) blijken essentieel te zijn voor een streekfonds en geven draagvlak, maar het 

vraagt veel inspanning om die los te krijgen uit de streek. 

Inmiddels zijn er streekfondsen opgericht in de Utrechtse Waarden en Eemland en heeft het Utrechts Landschap 

een fonds opgericht voor de Heuvelrug. 

 

Nieuwe financieringsvormen 

Overeenkomstig de financiële lijn in Natuurbeleid 2.0, is het voor landschap van belang andere 

financieringsvormen dan de reguliere overheidsfinanciering aan te boren. Hierdoor wordt het landschapsbeleid op 

termijn minder afhankelijk van de overheid en nemen maatschappelijke partners meer verantwoordelijkheid. 

Verdienmodellen bieden daarnaast mogelijkheden om landschappelijke kwaliteit natuur te ontwikkelen, zoals in 

de Groene Contour of de kernrandzone. De provincie wil haar partners stimuleren om op zoek te gaan naar deze 

verdienmodellen. Ook vanuit andere beleidsvelden, zoals recreatie, wonen en erfgoed, wordt hiernaar gezocht en 

bij het landschapsbeleid zijn ervaringen opgedaan met landschapsfondsen. Ook gemeenten zoeken ook naar 

nieuwe financieringsvormen. O.a. Vianen heeft een gebiedsfonds door het toepassen van verevening of rood-

voor-groen-constructies en Bunschoten vraagt een bijdrage van €10,- per m² verkochte bouwgrond extra en stort 

dit in het gemeentelijk landschapsfonds (het zogenaamde Landschapstientje).  

Het is belangrijk om ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen en te kijken of we kunnen aanhaken op 

financieringsmodellen uit andere beleidsvelden en organisaties. Wij zullen de verschillende initiatieven, die hier 

spelen, verbinden en de opgedane ervaringen delen.  

 

VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING 

Bij verschillende vergunningen en vrijstellingen, die bij de provincie worden aangevraagd, is landschap een 

belangrijk toetsingscriterium. Hieraan zijn tevens handhavingstrajecten gekoppeld. 

 Landschapsverordening 

Vrijstellingen worden met name getoetst aan het landschapsbeleid van de provincie.  

Gedeputeerde Staten hebben handhavers aangewezen die toezien op naleving van deze verordening.  

De verordening kan zowel bestuurlijk als strafrechtelijk worden gehandhaafd. Hoe in verschillende 

situaties worden gehandhaafd is verwoord in de door GS vastgestelde provinciale handhavingsstrategie. 

 Boswet 

Grote landschapselementen en bosgebieden worden via de Boswet beschermd. Belangrijkste doel is het 

in stand houden van het totale areaal. Dus velling van houtopstanden gaat veelal gepaard met herplant 

of ontwikkeling van nieuwe natuur op de landschappelijk gewenste locatie. Ook hiervoor geldt een 

handhavingsregiem. 

 

 Ontgrondingsvergunning 

In de procedure bij aanvraag van ontgrondingsvergunningen is landschap een van de toetsingscriteria. 

Toetsing geschied op basis van al het bestaande provinciale landschapsbeleid. En ook hier wordt 

handhaving op ingezet. 



 

COMMUNICATIE 

Landschappelijke kwaliteiten en projecten worden op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. 

 Ronde ambassadeur kwaliteitsgids Henk Lugtmeijer 

Henk Lugtmeijer heeft als ambassadeur van de kwaliteitsgids alle Utrechtse gemeenten (muv. Utrechtse 

Heuvelrug) bezocht. Hierbij heeft hij de waarde van de gids aangegeven en het gebruik ervan 

gepromoot. De impact van deze ronde wordt dit jaar geëvalueerd en mogelijk worden hier vervolgactie 

op gezet. 

 Nieuwsbrieven 

Diverse provinciale nieuwsbrieven besteden aandacht aan het thema landschap.  

Zo wordt in de nieuwsbrief RAP regelmatig aandacht besteed aan landschap binnen de diverse 

projecten, zie link: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsbrieven/ruimtelijk/ 

Verder is er een nieuwsbrief voor informatie omtrent de kwaliteitsgids. Deze is naast andere interessante 

informatie (zoals de kwaliteitsgids) te downloaden via de link: 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/documenten-downloads/ 

 Website  

Landschap komt op diverse plekken als thema terug.  

De meest  informatieve link op de website van de provincie is:  

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/ 

 Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 

Jaarlijks staat ruimtelijke kwaliteit in het algemeen en landschap in het bijzonder in de schijnwerper op 

een grote netwerkbijeenkomst georganiseerd door de provincie. 

 Landschapscafé’s 

3 á 4 keer per jaar wordt een landschapscafé georganiseerd  door de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. 

Hierin worden actuele landschappelijke thema’s besproken en bediscussieerd. Deze bijeenkomsten zijn 

breed toegankelijk voor geïnteresseerden. De adviseur adviseert onafhankelijk op het gebied van 

ruimtelijke kwaliteit (inclusief landschap). 

 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsbrieven/ruimtelijk/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/kwaliteitsgids/

