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Onderwerp: 
Herziening bijdrageregeling Kleine Landschapselementen (KLE) 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
- de laatste evaluatie van de bijdrage regeling KLE 
- een notitie waarin de contouren voor de herziene bijdrageregeling worden geschetst 
- een herziene versie van de bijdrageregeling 
 

Aanleiding 

De bijdrageregeling Kleine Landschapselementen (KLE) is in 1993 door PS vastgesteld. De 
regeling maakt het mogelijk een bijdrage te ontvangen voor het aanleggen en onderhouden 
van (kleine) landschapselementen in de provincie Utrecht. De regeling wordt in opdracht van 
de provincie uitgevoerd door Landschapsbeheer Utrecht. De KLE is een zeer succesvolle 
regeling gebleken.  
Elke 5 jaar is de regeling geëvalueerd en telkens weer aangepast. 
 

Achtergrond/eerdere besluiten 

Een belangrijke aanpassing vond plaats bij de introductie van de rijksregeling Programma 
Beheer (PB) in 2000. Het PB maakt het mogelijk landschapspakketten af te sluiten inclusief 
landschapselementen. Het PB bleek in de praktijk veel landschapselementen, die wel voor een 
KLE bijdrage in aanmerking kwamen, uit te sluiten. Ook appelleert de KLE meer aan de 
eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar dan het PB omdat het gaat om een bijdrage. Dit 
waren twee belangrijke argumenten de regeling KLE in stand te houden en als vangnet voor 
PB te zien. 
Afspraak in de uitvoering blijft om eerste de mogelijkheden voor ondersteuning binnen PB te 
zoeken en daarna mogelijkheden in de KLE te bezien.  
 



Vervolgprocedure/voortgang 

De herziene regeling is in GS van 19 december vastgesteld en vanaf 2007 zal de KLE volgens 
deze nieuwe afspraken worden uitgevoerd.  
De aanpassingen liggen in het mogelijk maken van zesjarige afspraken over onderhoud i.p.v. 
jaarlijkse, het mogelijk maken van gebiedsgerichte sturing in de regeling en het mogelijk 
maken als experiment waardedaling van grond te compenseren, bij de aanleg van een 
kleinschalig natuur of landschapselementen. 
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