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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Pilot Platform Kleine Landschapselementen 

 

Partijen  

Agrarisch collectief Utrecht Oost  

Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen 

Gemeente Stichtse Vecht 

Gemeente Leusden 

Gemeente De Bilt 

Gemeente Soest 

Utrechts Particulier Grondbezit 

Landschap Erfgoed Utrecht 

Provincie Utrecht 

 

Samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform Kleine Landschapselementen 

Voor u ligt de Samenwerkingsovereenkomst Pilot Platform Kleine Landschapselementen. Deze 

overeenkomst bundelt de krachten van de ondertekenende partijen met als doel om aanleg, herstel 

en beheer van landschapselementen te realiseren in de vier gemeenten van deze pilot: De Bilt, 

Leusden, Soest en Stichtse Vecht. De vier gemeenten hebben uiteenlopende gebiedskenmerken en 

zijn geselecteerd door Landschap Erfgoed Utrecht; zij verwacht dat een pilot in deze gemeenten het 

meest kansrijk is. In deze gemeenten zijn landschapscoördinatoren actief die de ideeën van de pilot 

kunnen uitdragen. In de pilot wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren om de aanleg en het 

herstel van landschapselementen te realiseren. Wanneer dit succesvol is, wordt het platform vanaf 

juni 2019 verbreed naar de hele provincie en worden de best werkende maatregelen verder 

uitgerold.  

De voorbereiding van de pilot is gestart in maart 2017. De uitvoering is gestart in januari 2018 en 

loopt tot 1 juni 2019. 

Onder kleine landschapselementen worden verstaan: allerlei houtachtige begroeiingen zoals bosjes, 

houtwallen, bomenrijen en knotwilgen, maar ook poelen, natuurvriendelijke oevers en rietzomen. De 

kleine landschapselementen dooraderen het landelijk gebied op agrarische grond en in 

natuurgebieden. 
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Doel en belangen 

 Partijen constateren dat het aantal kleine landschapselementen in hun werkgebied fors is 

afgenomen;  

 Partijen vinden dit een ongewenste ontwikkeling, die de kwaliteit van het landschap en de 

biodiversiteit aantast;  

 Partijen zijn van mening dat een streekeigen landschap bijdraagt aan een gunstig 

vestigingsklimaat voor bedrijven, een aantrekkelijk gebied voor bewoners, recreanten en 

toeristen, en behoud van cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke en landschappelijke 

waarden; 

 Partijen willen daarom samenwerken en samen verantwoordelijkheid nemen om aanleg en 

herstel van kleine landschapselementen te realiseren en beheerafspraken met de deelnemers 

vast te leggen; 

 Partijen gebruiken de pilot om geschikte werkwijzen te testen en maken daarbij gebruik van 

elkaars expertise. 

 

Basis van de overeenkomst 

Bij de behandeling van de Natuurvisie in Provinciale Staten, op 12 december 2016, heeft de 

toenmalige gedeputeerde, de heer Krol, toegezegd dat er een platform voor kleine 

landschapselementen opgericht gaat worden. Dit mede naar aanleiding van een pleidooi tijdens die 

vergadering door mevrouw Van Dort, wethouder van de gemeente Stichtse Vecht, voor het behoud 

en herstel van kleine landschapselementen. Dit ondersteunt de kernkwaliteiten van de Utrechtse 

Landschappen en heeft tevens een positief effect op de biodiversiteit.  

 

Taakverdeling 

Partijen komen de volgende taakverdeling overeen: 

 Alle partijen vormen samen het Platform Kleine Landschapselementen. Het platform maakt het 

plan van aanpak en een communicatieplan, bespreekt kansen en knelpunten, evalueert de 

resultaten en doet aanbevelingen voor het vervolg, waarbij de inzet is dat succesvolle 

maatregelen uitgerold worden over de hele provincie.  

 De provincie is trekker van de pilot. 

 De provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de twee agrarische collectieven waarin de 

vier pilotgemeenten (De Bilt, Leusden, Soest en Stichtse Vecht) liggen. De subsidie is bedoeld 

voor aanleg en herstel van kleine landschapselementen (in het Natuurbeheerplan genoemd als 

subsidiabele elementen) in zowel agrarisch gebied als in natuurgebied, en bedraagt in totaal 

€200.000 gedurende de periode van de pilot. 

 De twee agrarische collectieven zorgen er voor dat de pilot wordt uitgevoerd. Zij hebben er voor 

gekozen om dit te doen via een opdracht aan Landschap Erfgoed Utrecht. 

 De agrarische collectieven zorgen er voor dat voor de nieuwe of herstelde landschapselementen 

in agrarisch gebied een beheercontract wordt afgesloten via de Subsidieregeling Natuur en 

Landschap (SNL). 

 De vier gemeenten zetten hun landschapscoördinatoren in om invulling te geven aan de pilot, 

bijvoorbeeld door het organiseren van landschapstafels, werven van deelnemers, ondersteunen 

bij de uitvoering. 
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 De vier gemeenten spannen zich in om aanvullend op de subsidie van de provincie de aanleg en 

het herstel van kleine landschapselementen op eigen terreinen aan te pakken. Zij onderzoeken 

de mogelijkheden, of maken gebruik van aanwezige gemeentelijke regelingen, om de aanleg van 

erfbeplanting te stimuleren. 

 Utrechts Particulier Grondbezit stimuleert de particuliere landgoedeigenaren om nieuwe 

landschapselementen aan te leggen, te herstellen en te beheren. Zij stimuleren dat voor nieuw 

aangelegde landschapselementen beheersubsidie wordt aangevraagd via de SNL. 

 Landschap Erfgoed Utrecht zorgt voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht van de pilot. 

Landschap Erfgoed Utrecht zorgt tevens voor het inbrengen van kennis en kennisuitwisseling, en 

inzet van vrijwilligers bij aanleg, herstel en/of beheer. 

 Alle partijen zorgen voor een goede communicatie, zowel intern in de eigen organisatie als 

extern naar (potentiële) deelnemers. 

 Alle partijen zullen de resultaten van deze overeenkomst aan het einde van de pilot (juni 2019) 

gezamenlijk evalueren. 

 

Ondertekening 

 Leusden, 7 maart 2018: 

a. B&W van de gemeente De Bilt, vertegenwoordigd door wethouder de heer H. Mieras; 

b. B&W van de gemeente Leusden, vertegenwoordigd door wethouder de heer J. Overweg; 

c. B&W van de gemeente Soest, vertegenwoordigd door wethouder mevrouw J.G.S. 

Pijnenborg; 

d. B&W van de gemeente Stichtse Vecht, vertegenwoordigd door wethouder mevrouw L.J. van 

Dort; 

e. Dagelijks bestuur van Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, vertegenwoordigd door de 

directeur, de heer I. Brautigam; 

f. Dagelijks bestuur van Vereniging Utrechts Particulier Grondbezit, vertegenwoordigd door 

bestuurslid mevrouw H. Hietink; 

g. Agrarisch collectief Utrecht Oost, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer H. Davelaar; 

h. Agrarisch collectief Rijn, Vecht en Venen, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer H.J. 

Soede; 

i. Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, vertegenwoordigd door gedeputeerde 

mevrouw M. Maasdam-Hoevers. 

 

 

 


