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ONDERWERP Beleid en maatregelen ten behoeve van de waterparels 

 

Geachte commissieleden, 

 

Inleiding 

 

Tijdens de extra Statencommissievergadering in het kader van het woordvoerderoverleg over het 

Natuurbeheerplan 2016 van 15 december jl. heeft de heer Van der Steeg (Partij voor de Dieren) de 

vraag gesteld “welk specifiek beleid is in de afgelopen jaren gevoerd op de waterparels en in hoeverre 

is door de waterschappen onderzocht welke maatregelen voor de waterparels gewenst zijn ?” Hierbij 

memoreerde de heer Van der Steeg dat gedeputeerde de Vries heeft aangegeven dat waterparels 

specifieke maatregelen vragen. De heer van der Steeg verzoekt of de commissie voor 18 maart 2015 

een overzicht kan krijgen van de specifieke maatregelen ten aanzien van waterparels. Gedeputeerde 

Krol heeft een antwoord op deze vraag toegezegd. 

 

Beleid provincie 

 

Binnen de provincie Utrecht liggen 25 waterparels; 11 in het beheergebied van waterschap Vallei en 

Veluwe, 4 in het beheergebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 10 in het 

beheergebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en 0 in het beheergebied van 

waterschap Rivierenland. Deze waterparels, die actuele waarden en hoge potenties bezitten op het 

gebied van waternatuur en waterkwaliteit, worden ruimtelijk beschermd doordat ze zijn opgenomen in 

de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). Daarnaast liggen 20 van de 25 waterparels (deels) 

binnen de begrenzing van de EHS en/of Natura 2000 en hebben ook daarmee een beschermde 

status. Door de Landschapsverordening provincie Utrecht worden de 5 resterende waterparels wel 

beschermd tegen dempen en andere fysieke ingrepen. Bovendien dienen de waterbeheerders te 

zorgen voor behoud en verdere verbetering van de kwaliteit van het watersysteem; de waterparels 

vallen onder het hoogste niveau van de END. Voorafgaande aan het opstellen van het nieuwe 

Bodem-, Water en Milieuplan van de provincie zijn de waterparels geïnventariseerd en is 

geconcludeerd dat geen extra beleidsinspanning vereist is. Voor bescherming en verwezenlijking van 

de actuele en potentiële waarden van de waterparels ligt een belangrijke rol bij de waterbeheerders in 

de uitvoering van hun waterbeheerplannen. 

 

Beleid en maatregelen waterschappen 

 

Waterschap Vallei en Veluwe 

De waterparels hebben bij waterschap Vallei en Veluwe een speciale bescherming middels de keur, 

waar ze op de zogeheten natuurkaart staan. De meeste waterparels zijn geïsoleerde vennen in 

gebieden waar het waterschap geen maatregelen heeft getroffen of van plan is deze te gaan treffen in 

het kader van de verdrogingsbestrijding. Een uitzondering daarop zijn de kwelsloten bij Soest. Dit zijn 

schouwsloten. Hier kan het waterschap de betreffende boeren enkel adviseren en heeft dit ook 

gedaan door in te zetten op meer gefaseerd onderhoud. Het blijft echter slechts een advies. Voor de 

waterparels in het Binnenveld ligt een gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof 
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(PAS) in de inspraak. Als de maatregelen uit deze gebiedsanalyse worden uitgevoerd, worden ook de 

goede omstandigheden en randvoorwaarden gerealiseerd voor de waterparels. 

 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft ingestemd met een “ambitie laag” voor het pakket van 

maatregelen voor de waterparels, met daarbij de intentie om in te zetten op kansen, met het streven te 

werken richting ambitie midden/hoog. In 2012 heeft HDSR een systeemanalyse laten uitvoeren voor 

de waterparels. Dit onderzoek heeft zich gericht op het behoud en waar mogelijk versterken van de 

natuurwaarden. 

 

Op het gebied van behoud van natuurwaarden op de korte termijn (komende 5 jaar) hoeven in drie 

van de vier waterparels op dit moment geen maatregelen te worden genomen. In Zegvelderbroek zou 

op beheer en voorlichting ingezet kunnen worden. 

 

Om de natuurwaarden te versterken en de waterparels op de lange termijn (> 10 jaar) te behouden 

zijn wel maatregelen nodig: 

- Zegvelderbroek: Beijzeren van de waterbodem/verminderen nutriëntenbelasting 

- Schraallanden de Meije: Vergroten wateroppervlakte buffergebieden 

- Broek en Blokland: Inrichting van het natuurgebied verbeteren 

- Fortgracht Rhijnauwen: Baggeren of afzanden van de waterbodem 

 

HDSR heeft bij vaststelling van het waterbeheerplan ‘Water Voorop !’ (2010-2015) gesteld dat er niet 

actief ingezet wordt op het beschermen en verbeteren van de (potentiële) kwaliteiten van de 

waterparels, maar dat hiervoor wordt meegelift met de uitvoering van beleid t.b.v. EHS of verdroging. 

Uitvoering van dit beleid leidt tot versterking van de waterparels. Het bestuur van het waterschap heeft 

voor de komende vijf jaar ingestoken op de ambitie “Laag” voor de waterparels, en zet daarbij in op 

een uitvoeringsstrategie voor de waterparels waarbij meegelift kan worden op eventuele kansen die 

langskomen vanuit medefinanciering vanuit provinciaal beleid, compensatieregelingen en subsidies 

van derden. Ook werk met werk maken binnen watergebiedsplannen etc., kan aanleiding geven om 

maatregelen in de waterparels te treffen. 

 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

Enkele jaren terug heeft AGV samen met de provincie Utrecht geïnventariseerd welke gebieden 

(binnen en buiten N2000 en KRW) bijzondere natuurwaarden bezitten. Op basis van die inventarisatie 

heeft de provincie 10 waterparels opgenomen in de PRS. Acht van de waterparels liggen in de EHS 

en/of Natura 2000 en worden op die manier beschermd. AGV heeft besloten de waterparels niet in 

haar waterbeheerplan op te nemen en er ook niet over te rapporteren. Om die reden is niet bekend of 

de waterparels extra aandacht hebben gekregen in het beheer door AGV. 

 

Conclusie 

 

De Utrechtse waterparels hebben allemaal een beschermde status. De waterschappen vinden deze 

bescherming ook belangrijk, maar gaan er in de uitvoering divers mee om. Hoewel 

beheersmaatregelen niet bij de provincie liggen, houden we het oog op mogelijkheden om de 

waterparels mee te laten liften in lopende trajecten. Er wordt samen met de waterschappen gewerkt 

aan het opstellen van ecologische doelen voor de niet-KRW wateren. Hieronder vallen ook de 

waterparels. We verwachten dat dit als stimulans in beleid en beheer gaat werken.  


