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Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting: 
Sinds 2017 heeft de provincie een subsidieregeling voor aanleg en het herstel van kleine landschapselementen 
zoals poelen, houtwallen, knotwilgen en hagen. De huidige subsidiebeschikkingen lopen af. Een nieuw 
openstellingsbesluit is nodig om de aanvraag van subsidies voor de komende periode mogelijk te maken. 
 
Inleiding: 
In 2017 heeft de provincie Utrecht het Platform Kleine landschapselementen (KLE) opgericht om de aanleg en het 
herstel van kleine landschapselementen zoals poelen, houtwallen, knotwilgen en hagen te stimuleren. In het 
platform werkt de provincie samen met gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht en 
Utrechts Particulier Grondbezit. Het Platform KLE is gegroeid van 9 partijen bij de start in 2017, naar 25 partijen op 
dit moment.  
 
De samenwerking in het Platform KLE tot realisatie van doelen voor biodiversiteit, klimaat, 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, en aan de doelen voor groenblauwe dooradering die in het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied zijn opgenomen.  

De provincie stelt subsidie beschikbaar aan de agrarische collectieven om de doelen van het platform samen met 
de andere partijen te realiseren. De subsidie wordt via een openstellingsbesluit beschikbaar gesteld aan de 
agrarische collectieven die de realisatie coördineren. De huidige budgetten voor aanleg en herstel van kleine 
landschapselementen zijn grotendeels uitgeput. Een nieuw openstellingsbesluit is nodig om de voor 
landschapsherstel gereserveerde budgetten daadwerkelijk beschikbaar te maken. 
 
De openstelling betreft het grondgebied van 16 van de 18 gemeenten die samenwerken in het Platform Kleine 
landschapselementen. Voor het grondgebied van de overige 2 gemeenten uit het platform is in 2022 al een 
openstellingsbesluit genomen 
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Vervolgprocedure / voortgang: 
Het Openstellingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Daarna kunnen de agrarische collectieven 
subsidie aanvragen bij de provincie. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


	Statenbrief
	 
	Essentie / samenvatting:
	Inleiding:
	Vervolgprocedure / voortgang:
	Het Openstellingsbesluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Daarna kunnen de agrarische collectieven subsidie aanvragen bij de provincie.



