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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

Middels deze brief informeren wij u over de status en ons beleid ten aanzien van de Waterparels 

(ecologisch waardevolle wateren) in de provincie Utrecht. 

 

Aanleiding 

Tijdens diverse overleggen met waterbeheerders zijn vragen gesteld over de status en het provinciale 

beleid voor de Waterparels. 

 

Doel van de Waterparels, ook wel ecologisch waardevolle wateren genoemd, was om gebieden met 

waardevolle waternatuur die niet onder de KRW vallen, toch een zekere bescherming te bieden en ze 

te onderhouden. De situatie in deze gebieden zou door de status van “Waterparel” kunnen worden 

verbeterd.   

 

Voorgeschiedenis 

De lijst met Waterparels in de provincie Utrecht is voorjaar 2008 tot stand gekomen na onderzoek en 

afweging door ecologen van de waterschappen, natuurorganisaties en provincie in de projectgroep 

Waterparels. De 25 geïdentificeerde Waterparels zijn onder de naam “Ecologisch waardevolle 

wateren” op kaart nr. 11138 (18-06-2008) weergegeven. Uit de uitgevoerde onderzoeken was 

gebleken dat, wilden we de Waterparels beschermen, er een meer actief beschermingsbeleid zou 

moeten worden ontwikkeld. Het draagvlak onder de waterschappen was hoog. Zij wilden graag 

maatregelen nemen voor de Waterparels, mits de provincie de kaders en instrumenten aan zou geven. 

 

Bij het opstellen van  het ontwerp-Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 was er voor gekozen om de 

Waterparels niet apart op te nemen. De Waterparels waren te klein en te versnipperd en pasten 

daardoor niet goed bij de provinciale ambitie in het Waterplan om te komen tot duurzame en robuuste 

watersystemen.  

Na een amendement van Provinciale Staten (23 november 2009) is alsnog een tekst over de 

Waterparels opgenomen in het vastgestelde Provinciaal Waterplan 2010-2015. Hierin is aangegeven 

dat de provincie Utrecht zich inzet om de kwaliteiten van de Waterparels te beschermen en hun 

potentiële waarden te verwezenlijken. Een belangrijke rol hierbij ligt bij de waterbeheerders in de 

uitvoering van hun waterbeheerplannen. 
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Essentie / samenvatting: 

In het Provinciaal Waterplan staat dat de Provincie Utrecht zich inzet om de Waterparels te 

beschermen en hun potentiële waarden te verwezenlijken. Voor de ligging van de Waterparels is in het 

Waterplan geen kaart opgenomen maar wordt verwezen naar de kaart uit 2008. Deze kaart is niet 

bestuurlijk vastgesteld en heeft geen juridische status. 

 

De Waterparels maken onderdeel uit van de natuur in de provincie Utrecht en worden beschermd door 

het  provinciale natuurbeschermings-, herstel- en/of  ontwikkelbeleid (EHS, N2000, TOP-,  sub-Top 

Verdrogingsbestrijding).  Het gaat hierbij echter om natte natuur die om specifiek waterbeheer vraagt. 

Deze taak ligt bij de waterbeheerders.  

Naast het provinciale natuurbeschermings-, herstel- en/of ontwikkelbeleid,  zijn voor de  Waterparels 

de volgende beleidsinstrumenten van toepassing: 

 

 Algemeen waterbeleid:  de waterbeheerders zorgen voor behoud en verdere verbetering van de 

kwaliteit van het watersysteem. De Waterparels vallen onder het hoogste niveau van de 

Ecologische Normdoelstellingen (END, Provinciaal Waterplan 2010-2015). 

 

 Ruimtelijke bescherming:  de Waterparels zijn meegenomen  in de huidige provinciale 

Structuurvisie en in het voorontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2015. Zij 

vallen, op twee na,  onder de categorieën  EHS,  natuur buiten EHS of, in het Voorontwerp,  het  

Akkoord van Utrecht op de kaart “Natuur”.  Deze gebieden zijn hiermee aangemerkt als van 

provinciaal belang voor het behouden en ontwikkelen van een vitaal en samenhangend stelsel van 

natuurgebieden. Gemeenten dienen hiermee in hun bestemmingsplannen rekening te houden.  

 

 Landschapsverordening provincie Utrecht 2011, art. 9: Het verbod om zonder ontheffing 

watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen en terreinen op te hogen, te egaliseren en als 

stortplaats in te richten of te hebben. Hiermee worden de Waterparels beschermd tegen dempen en 

andere fysieke ingrepen. 

 

Bij de afwegingen voor het Akkoord van Utrecht zijn de Waterparels  meegenomen. Door de 

provincie worden echter geen extra acties voor de Waterparels ingezet, omdat er geen geld voor is. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Beschermen van de kwaliteiten van de Waterparels en voor zover mogelijk verwezenlijken van hun 

potentiële waarden.  

 

Financiële consequenties 

geen 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Waterbeheerders informeren over de status en ons beleid t.a.v. de Waterparels (ecologisch 

waardevolle wateren) in de provincie Utrecht. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis nemen van het beleid ten aanzien van de waterparels in de provincie Utrecht 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


