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Onderwerp Statenbrief: Samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform Kleine Landschapselementen 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 

Vanuit natuur- en landschappelijk oogpunt zijn kleine landschapselementen van groot belang. Deze elementen, in 
al hun vormen en afmetingen, zorgen voor afwisseling en geven het landschap zijn eigen specifieke identiteit. 
Ook dragen zij bij aan de biodiversiteit als leefgebied en als ecologische verbinding binnen en buiten het 
Natuurnetwerk. Provincie en andere partijen maken zich zorgen over de afname van kleine 
landschapselementen. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 12 december 2016, bij de behandeling van de Natuurvisie en het Beleidskader Natuur en Landschap, hebben 
Provinciale Staten besloten dat er een Platform Kleine Landschapselementen opgericht gaat worden om aanleg, 
herstel, bescherming en beheer van kleine landschapselementen te stimuleren. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
In 2017 is het Platform Kleine Landschapselementen gestart. De provincie is trekker van het platform, en is 
begonnen met een pilot waarin vier gemeenten, twee agrarische collectieven, Utrechts Particulier Grondgebied 
en Landschap Erfgoed Utrecht samenwerken. In de door alle partijen te ondertekenen 
samenwerkingsovereenkomst is de taakverdeling vastgelegd. 
Doel is het realiseren van aanleg en herstel van kleine landschapselementen op het grondgebied van de vier 
pilotgemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht. Deze gemeenten liggen in de twee agrarische 
collectieven Utrecht Oost, en Rijn Vecht en Venen. In de pilot is ruimte om te experimenteren met nieuwe 
methodes om de aanleg van landschapselementen aantrekkelijk te maken. De pilot eindigt op 1 juni 2019. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
- Deelnemende partijen in het platform vormen samen een sterk consortium; 
- Ervaring met nieuwe methodes om de aanleg van landschapselementen te stimuleren; 
- Nieuwe inzichten die na juni 2019 verder over de provincie uitgerold kunnen worden; 
- Aanleg van landschapselementen zoals poelen, houtwallen en knotwilgen in de vier pilotgemeenten. 
 
 



 

  

 

Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na afloop van de pilot in juni 2019 volgt een evaluatie. Wanneer de pilot succesvol is, wordt het Platform verbreed 

en worden de “best practices” uitgerold over de hele provincie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform Kleine 
Landschapselementen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


