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Onderwerp Statenbrief: Vaststelling van de Waardenkaart Vrijstelling dempen van watergangen, de 
Waardenkaart Beschermde landschapselementen en de Beleidsregel Beschermde kleine 
landschapselementen. 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
U heeft bij besluit van 7 februari 2011 de Landschapsverordening Provincie Utrecht 2011 (Lsv) vastgesteld met 
daarin een nieuw hoofdstuk V Beschermde kleine landschapselementen. De bescherming van de kleine 
landschapselementen op de Waardenkaart KLE vangt aan als de bovengenoemde Waardenkaart KLE door 
Gedeputeerde Staten is vastgesteld. In de Lsv is voorts een vrijstelling opgenomen voor het dempen van 
watergangen in bepaalde gebieden (artikel 10 sub g, van de Lsv). Deze vrijstelling treedt in werking als de 
Waardenkaart ‘Vrijstelling dempen van watergangen’ is vastgesteld.  
Wij willen u hierbij informeren over ons besluit van 24 maart 2015 tot vaststelling van de Waardenkaart 
Beschermde kleine landschapselementen, de Beleidsregel Beschermde kleine landschapselementen en de 
Waardenkaart Vrijstelling dempen van watergangen’.  
 
Deze vaststelling heeft ten eerste tot gevolg dat de meest waardevolle kleine landschapselementen nu 
beschermd zijn en niet zomaar maar beschadigd of vernietigd kunnen worden. Dit leidt tot het duurzaam behoud 
van een netwerk van kleine landschapselementen tussen bossen en natuurgebieden, dat bijdraagt aan de 
recreatieve beleving van de streekeigen landschappelijke waarden en aan het behoud van de biodiversiteit. Met 
de vrijstelling voor het dempen van watergangen in bepaalde gebieden wordt de regeldruk voor initiatiefnemers 
verminderd. 
 
Waardenkaart kleine landschapselementen  

De landschapskwaliteiten in de diverse landschappen worden in veel gevallen gevormd door de kenmerkende 
kleine landschapselementen. Voorbeelden van deze elementen zijn rijtjes knotwilgen, houtwallen en singels. Voor 
de instandhouding van grote houtopstanden en bomen is de Boswet een goed instrument. Veel kleine 
landschapselementen worden echter niet door de Boswet beschermd. Daarnaast hebben veel gemeenten geen 
Bomenverordening meer of ze maken, zeker buiten de bebouwde kom, nauwelijks gebruik van hun 
Bomenverordening. Dit betekent dat bepaalde landschapselementen, die van zeer grote betekenis zijn voor de 
kernkwaliteiten van de verschillende landschappen, de cultuurhistorische waarden en de biodiversiteit, geen 
bescherming kennen. Sluipenderwijs verdwijnen ze uit het landschap. Ook elementen waarvoor via de provinciale 
subsidieregeling voor kleine landschapselementen jarenlang subsidie is betaald.  



 

  

Het bovenstaande heeft u doen besluiten om de waardevolle kleine landschapselementen via de provinciale 
landschapsverordening te beschermen. 
 
De systematiek van dit hoofdstuk doet recht aan de beoogde bescherming en leidt tegelijkertijd niet tot veel meer 
administratieve lasten. Er geldt namelijk geen ontheffingplicht maar slechts een meldingsplicht. De keerzijde is 
een arbeidsintensieve voorbereiding door inventarisatie en selectie van de meest waardevolle 
landschapselementen en de digitale intekening daarvan op een waardenkaart. Deze inventarisatie heeft 
meerdere jaren in beslag genomen. Voor de elementen op deze kaart geldt een verbod om ze als geheel te 
vellen, te beschadigen of te vernietigen. Behoudens enkele uitzonderingen mogen er zonder voorafgaande 
melding geen onomkeerbare handelingen zoals vellen plaatsvinden bij deze elementen. Is het element zonder 
toestemming toch vernietigd dan geldt een herstelplicht. 
 
Waardenkaart vrijstelling dempen van watergangen 

In de Lsv is een verbod op het dempen van wateren opgenomen. Dempen is alleen toegestaan als daarvoor een 
ontheffing kan worden afgegeven. Met de invoering van deze waardenkaart treedt de vrijstelling van artikel 10, 
onder g, van de Lsv in werking. Dit heeft tot gevolg dat de meest waardevolle sloten nog steeds worden 
beschermd en de minder waardevolle sloten niet meer zodat administratieve last wordt verminderd en de 
regeldruk voor initiatiefnemers wordt verminderd. Op bepaalde plekken in Utrecht zijn de sloten en het 
verkavelingspatroon van groot belang voor het landschap en de natuur. Op deze plaatsen zou het onbeperkt 
dempen van sloten het landschap onherkenbaar maken en een bedreiging vormen voor de plaatselijke 
biodiversiteit. De ontheffingplicht blijft daar onverkort gelden. Op bepaalde plekken zijn de sloten minder 
beeldbepalend of ecologisch gezien minder waardevol. Daar zal na inwerkingtreding van de waardenkaart geen 
ontheffingplicht meer gelden voor het dempen. Het dempen van deze sloten is daar toch geen enkel probleem. 
Op de Waardenkaart staan de gebieden waar wateren zonder ontheffing gedempt mogen worden.  
De ecologische, aardkundige, landschappelijke en cultuurhistorische selectiecriteria bepalen de definitieve 
intekening van de gebieden op de kaart.  
 
Voorgeschiedenis 

PS 28 juni 2010, vaststelling startnotitie 'Op weg naar een provinciale landschapsverordening' met 
vervolgopdracht opstellen Lsv (PS201ORGW16).  
PS 7 februari 2011, vaststelling ‘Landschapsverordening provincie Utrecht 2011’. 
 
Essentie / samenvatting: 
Met de vaststelling van de ‘Waardenkaart kleine landschapselementen’ treedt hoofdstuk V van de Lsv 
‘Beschermde kleine landschapselementen’ in werking. Na vaststelling van de kaart zijn alle kleine 
landschapselementen op de kaart beschermd en mogen ze niet zomaar beschadigd of vernield worden. Met de 
vaststelling van de ‘Waardenkaart Vrijstelling dempen van watergangen’ hoeft men in delen van Utrecht geen 
ontheffing meer aan te vragen van het verbod op het dempen in de Landschapsverordening. 
  
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het duurzaam behoud van een netwerk van waardevolle kleine landschapselementen tussen bossen en 
natuurgebieden, dat bijdraagt aan de recreatieve beleving van de streekeigen landschappelijke waarden en 
cultuurhistorie en aan het behoud van de biodiversiteit.  
Met de vrijstelling voor het dempen van watergangen in bepaalde gebieden wordt de regeldruk voor 
initiatiefnemers verminderd. 
  
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Geen 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


