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Onderwerp Statenbrief:  
Samenwerkingsovereenkomst Platform Kleine landschapselementen 2022-2024 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
In de provincie Utrecht werken 22 partijen samen in het Platform Kleine landschapselementen (KLE). De 
samenwerking is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst, die afloopt op 31 december 2021. Omdat de 
partijen de samenwerking graag willen voortzetten is een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst nodig, waarin 
ook de partijen die later zijn aangesloten duidelijk zijn vermeld. De overeenkomst is geactualiseerd en uitgebreid 
met 8 nieuwe deelnemende partijen, maar verandert niet inhoudelijk. De Samenwerkingsovereenkomst is op 3 
november aan de partners voorgelegd met de uitnodiging om deze te ondertekenen.  Bij de ondertekening zijn  
bomen geplant om de samenwerkingsovereenkomst te markeren. 
 
Het Platform KLE is in 2017 opgericht om de aanleg en het herstel van gebiedseigen landschapselementen zoals 
poelen, houtwallen en knotwilgenrijen te stimuleren. Het platform is gegroeid van 9 partijen in 2017 naar 22 
partijen in 2021. Vijftien gemeenten, vier agrarische collectieven, Utrechts Particulier Grondgebied Landschap 
Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht hebben samengewerkt om via een effectieve en vernieuwde aanpak de 
aanleg van nieuwe landschapselementen en het herstel van bestaande elementen te realiseren. De resultaten 
zijn positief, en daarom willen de partijen de samenwerking graag voortzetten In de periode 2019-2021 zijn 120 
landschapselementen aangelegd of hersteld. Ook heeft het platform de Landschapswijzer ontwikkeld. 
 
Inleiding  
Met deze Statenbrief informeren wij u over de voortgang van het Platform KLE. Het platform is op verzoek van uw 
Staten in 2017 opgericht, na vaststelling van de Natuurvisie. Na een succesvolle pilot in de periode 2017-2019 is 
het platform in juni 2019 uitgebreid van 9 naar 15 partijen. In de periode 2019-2021 zijn daar nog 7 partijen 
bijgekomen. Vanaf 2022 zal ook de gemeente De Ronde Venen meedoen met het platform. 
De samenwerking leidt tot realisatie van doelen voor biodiversiteit, kwaliteit en beleving van landschap en 
aanplant van meer bomen in het landelijk gebied. Daarmee draagt het ook bij aan het realiseren van het Bomen 
Actieplan. Met het platform geeft het college uitvoering aan de wens van PS om meer aandacht aan dit 
onderwerp te besteden. Ook de uitvoering van motie 35 van 21 april 2021 kan het werk van het Platform KLE 
ondersteunen. In deze motie vragen Provinciale Staten om bij de inzet van het instrumentenkader uitvoering 
groene contour, ook expliciet het behoud en de reconstructie van cultuurhistorische landschapselementen 
mogelijk te maken. Met het instrumentenkader kan de realisatie van KLE worden versneld, omdat hierin de 
mogelijkheid voor een vergoeding voor waardedaling van grond is opgenomen.. 
 
Om de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen goed af te spreken zijn deze vastgelegd in 
een samenwerkingsovereenkomst. Vernieuwing van de overeenkomst is beter dan verlenging van de huidige 
overeenkomst, omdat met vernieuwing de later aangesloten partijen ook duidelijk zijn genoemd. 

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/natuur-en-landschap/landschapswijzer/


 
  

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst laat in 1 document zien welke partijen meedoen en wat hun taken en 
verantwoordelijkheden zijn. In de huidige situatie is er een samenwerkingsovereenkomst tussen 15 partijen met 7 
toetredingsovereenkomsten van nieuwe partijen. 
 
De huidige partijen van het Platform KLE zijn: de gemeenten De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, 
Montfoort, Oudewater, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, 
Woudenberg en Zeist; de agrarische collectieven Utrecht Oost, Rijn Vecht en Venen, Alblasserwaard / 
Vijfheerenlanden en Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard; Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap 
Erfgoed Utrecht en de provincie Utrecht. Vanaf 2022 is ook de gemeente De Ronde Venen aangesloten. Samen 
zetten zij zich actief in voor landschapsherstel. 
 
De partijen delen in het Platform KLE ervaringen en kennis. De agrarische collectieven ontzorgen  
grondeigenaren bij aanleg en herstel van kleine landschapselementen, in samenwerking met de gemeente. Ook 
zorgen ze voor beheercontracten via het agrarisch natuurbeheer. De provincie geeft subsidie aan de agrarische 
collectieven om dit mogelijk te maken. De gemeenten in het platform hebben ook middelen voor aanleg van 
kleine landschapselementen op bijvoorbeeld erven. 
 
Financiële consequenties 
Voor de voortzetting van het Platform KLE is tot en met 2023 jaarlijks 300.000 euro aan middelen opgenomen 
onder meerjarendoel 2.1.3 ‘Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden”. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De Samenwerkingsovereenkomst Platform Kleine landschapselementen 2022-2024 is ondertekend op 3 
november 2021. 
 
Bijlagen 
1. Samenwerkingsovereenkomst Platform Kleine landschapselementen 2022-2024 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-02/Gemeenten%20platform%20KLE%20met%20namen.pdf

