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MR03 Living Vecht
Grensoverschrijdend onderzoek
en kennistransfer

Maßnahme MN03 Living Vecht
Grenzüberschreitende Studie
und Wissenstransfer

Doel:
• handelingsperspectieven
formuleren voor een versnelling
van uitvoeringsprojecten op het
gebied van natuur en water in
het Vecht-Dinkel systeem

Ziel:
• die Formulierung von
Handlungsperspektiven zur
Beschleunigung von
Umsetzungsprojekten in den
Bereichen Natur und Wasser im
Vechte-Dinkel-System

Stappenplan uitvoering
onderzoek

Fahrplan für die Durchführung
der Untersuchung

1. aanscherpen vraagstelling en
plan van aanpak
2. secundaire analyse succes- en
faalfactoren
3. interactieve workshop 1
4. Interviewronde
5. concept-eindrapport
6. interactieve workshop 2
7. afronding eindrapport

1. Konkretisierung von
Fragestellung und Aktionsplan
2. Sekundäranalyse der Erfolgs- und
Misserfolgsfaktoren
3. Interaktiver Workshop 1
4. Interviewrunde
5. Erstellung
Abschlussberichtsentwurf
6. Interaktiver Workshop 2
7. Fertigstellung Abschlussbericht

Secundaire analyse succes- en
faalfactoren: bronnen

Sekundäranalyse der Erfolgs- und
Misserfolgsfaktoren: Quellen

• Pergens (2018): Grenzeloos? Beleidsevaluatie en –implementatie studie
van de grensoverschrijdende Vechtvisie
• Bos (2017): Dutch-German transboundary collaboration in the Deltarhine
East area. A focus on river restoration and tourism
• Project Grensmeander (Vechtstromen)
• Maßnahmenkonzept für Vechte und Dinkel in Niedersachsen (2012)
• Bressers (2017): Governance Assessment Rapport Ruimte voor de Vecht
• Wiering et al. (2018): The implementation of the Water Framework
Directive

Visie

Sichtweise

Beleidsarrangementenbenadering:
1. actoren en coalities
2. hulpbronnen
3. discoursen
4. spelregels

Policy-Arrangement-Ansatz:
1.
2.
3.
4.

Akteure und Koalitionen
Ressourcen
Diskurse
Spielregeln

Actoren

Toelichting

Ruimte voor
Gebiedspartners Grensmeander
de Vecht

Provincie Overijssel

X

Waterschap Drents Overijsselse Verantwoordelijk voor
Delta (Groot Salland)
waterbeheer

X

X?

Waterschap Vechtstromen (Velt Verantwoordelijk voor
en Vecht)
waterbeheer

X

X

Waterschap Rijn en IJssel

Verantwoordelijk voor
waterbeheer

Gemeente Hardenberg

X
X

X

Staatsbosbeheer

Eigenaar gronden winterbed in
gebied Grensmeander

X

Kunstwegen.org

?

X

Overijssels Particulier
Grondbezit

Transboundary Platform for
Regional Water Management
(GRPW)

X

X
X

Actoren

Toelichting

Gebiedspartners Grensmeander

Landkreis / Grafschaft
Bentheim

Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van
water- en natuurherstelprojecten als ‘untere
Wasserbehörder’, Zowel bestuurlijke rol als ten aanzien
van uitvoering.

X

Ruimte vd
GRPW
Vecht

X

Duitse publieke organisatie (vergelijkbaar met
Niedersächsischer LandesRijkswaterstaat) en bestaat uit 15 vestigingen. Kerntaken:
betrieb fur Wasserwirtschaft, het financieren, bouwen, exploiteren en onderhouden
X
van projecten en faciliteiten van waterbeheer, eiland en
Küsten- und Naturschutz
kust- en natuurbescherming. Vormt ‘mittlere
(NLWKN)
Wasserbehörder.
Naturschutzstiftung (LGB

Stichting onder Landkreis verantwoordelijk voor natuuren landschapsbescherming. Gaat over ökopunkte en
verwerft gronden tbv natuur

Samtgemeinde Emlichheim

Grensgemeente heeft taken met betrekking tot de
hoogwaterveiligheid sanitaire voorziening. Ook rol ten
aanzien van stimuleren regionale economie

Kreis Borken

Minder actief in het samenwerkingsverband omdat de
Vecht bovenstrooms minder groot is.

X

Actoren

Akteure

Coalities:
• Natuur & veiligheid (NL)
• Natuur & toerisme (D)

Koalitionen:
• Natur & Sicherheit (NL)
• Natur &Tourismus (D)

Bestuurlijk commitment:
• Ruimte voor de Vecht (NL)
• D? Prioriteit KRW?

Verantwortungsgefühl auf
Vorstandsebene:
• Raum für die Vechte (NL)
• D? Priorität WRRL?

Discourse NL

Functie

Van toepassing

Toelichting

‘Natuurontwikkeling’ /
maakbaarheid natuur

Structureel / conditions of
possibility

programma ‘Ruimte voor de
Vecht’ – o.a. Grensmeander

Grensmeander: omvorming van de
rivier de Vecht tot een veilige, half
natuurlijke laaglandrivier. In totaal is
sprake van herstel van de natuurlijke
waarden van de Vecht door ontstening
van de Oevers (natuurvrieindelijke
oevers), verruiming van het winterbed
en de ontwikkelingsmogelijkheden van
ooibossen over een totale lengte van
ca. 600m en aanleg van een meander.
Natuurdoeltypen en doelsoorten:
aanleg Grensmeander o.a. voor
beschermde soorten knoflookpad,
otter en bever.[2] Hoe zit dit in DE?

Hoogwaterveiligheid

Structureel / conditions of
possibility

programma ‘Ruimte voor de
Vecht’ – o.a. Grensmeander

Door verbreding van winterbed is er
meer ruimte voor het bergen en
afvoeren van water.

Discourse D

Functie

‘Natuurontwikkeling’ /
maakbaarheid natuur

Structureel / conditions of
possibility

Hoogwaterveiligheid

Structureel / conditions of
possibility

Van toepassing

Wordt hier ook gewerkt met
natuurdoeltypen en doelsoorten.

Hochwasserrisikomanagement NIE &
Hochwasserrisikomanagemenplan. 2015 –
2021 für den
niedersächsischen Teil der
Flussgebietseinheit Rhein
gemäß § 75 WHG
(NLWKN)
Vermeidung, Schutz, Vorsorge,
Wiederherstellung

Toelichting

Discourse NL & D

Landbouw

Functie

Structureel / conditions of
possibility

Van toepassing

Toelichting

Systeem dat zich heeft gevormd rond de
landbouw. Speelt bij de meeste projecten

Landbouw belangrijke rol.
Grensmeander: Agrarische
percelen rondom het plangebied
mogen geen nadelige
grondwatereffecten ondervinden
van de inrichtingsmaatregelen.

Marktconforme prijs

Marktwerking (grondmarkt)

Integraliteit

Structureel / conditions of
possibility

In Nederland bepaalt de marktwaarde de prijs
voor grond (‘marktconforme’ prijs). In
Duitsland meer regulatief bepaalde prijs
(Bodenrichtlinie preise – ligt onder de
marktwaarde). Prijs landbouwgrond is
momenteel te hoog voor Naturschutzstiftung
(gebrek aan middelen). Wat is een
marktconforme prijs? Wat is de rol van de
overheid op de grondmarkt?
Vechtvisie

Narratief

Kansen voor waterkwantiteit, waterkwaliteit,
natuur, landbouw, recreatie, landschap en
cultuur integraal meegenomen en uitgevoerd.

Discoursen

Diskurse

• Natuurontwikkeling:

Naturentwicklung:

• Ambitieus, maakbaarheid (NL)
• Kleinschaliger, vooral beheer? (D)

• Ambitioniert, Machbarkeit (NL)
• Kleinteiliger, hauptsächlich Verwaltung? (D)

• Hoogwaterveiligheid:

Hochwasserschutz:

• Landbouw & grondmarkt

Landwirtschaft & Grundstücksmarkt

• Win-win: natuur en veiligheid (NL)
• Sectoraal ingestoken? (D)

• Geen grondverwerving natuur (NL & D)
• Interventies: markt (NL) vs. regulering (D)

• Win-Win: Natur und Schutz (NL)
• Sektoraler Ansatz? (D)

• Kein Grundstückserwerb für Natur (NL &D)
• Interventionen: Markt (NL) vs. Regulierung (D)

Resources NL

Toelichting

Toegepast

Technologie

Hydrodynamische berekeningen met
Sobek-RE model (1D) er 2Dberekeningen met WAQUA-model.

Voor de Grensmeander zijn van de
huidige situatie en de
ontwerpvarianten zijn
hydrodynamische berekeningen met
het gekalibreerde 1D en 2D model
uitgevoerd.[3]

Financiële middelen

Hoe komt Waterschap aan middelen
Subsidies / middelen voor verwerving.
voor grondverwerving voor
Aankoop strategische gronden.
natuurrealisatie?

Resources D

Toelichting

Technologie

Er zouden grensoverschrijdende hydrologische
modellen zijn (zie Renner e.a., 2017)

Verantwoordelijkheden

Toegepast

Binnen de deelstaat Nedersaksen zijn drie
niveaus: ·
Oberstes niveau: deelstaatministeries
Zie actoren voor wie waar actief is. NLWKN
·
Obere Wasserbehörde (NLWKN)
verantwoordelijk voor opstellen
·
Untere Wasserbehörde: de Kreise,
maatregelenprogramma (Maßnahmenkonzept),
Kreisfreie Städte en eventuele Wasserverbände.
maar niet voor de planmatige uitvoering.
Landkreis Grafschaft Bentheim is
De verantwoordelijkheden zijn gecategoriseerd
verantwoordelijk voor de omzetting KRW en
aan de hand van de omvang van het
maatregelen natuur
waterlichaam. Per categorie zijn de taken over de
verschillende overheden verdeeld.

Verantwoordelijkheden

Binnen de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn
drie niveaus:
·
Oberste Landesbehörde: Ministerium
·
Mittlere Wasserbehörde: Bezirksregierung
Münster
·
Untere Landesbehörde: Landrat

Financiele middelen

Compensatiesystematiek (Ökopunkten)

Financiële middelen

Middelen voor grondverwerving

Is deze systematiek in de Vecht toegepast?
Beperkt. LGB vraagt aan bij NLWKN die geld

Resources

Ressourcen

Verantwoordelijkheden:
• Waterschappen: integraal (NL)
• Gedeeld: beheer, ontwikkeling,
hoogwater (D)

Zuständigkeiten
• Waterschappen: integral (NL)
• Geteilt: Verwaltung, Entwicklung,
Hochwasser (D)

Financiën
• Meer structurele financiering (NL)
• Afhankelijk financiën (D)

Finanzen
• Eher strukturelle Finanzierung (NL)
• Finanzierung abhängig vom Projekt
(D)

Rules NL

Functie

Van toepassing

Toelichting

Instrumenteel

Vooral gebruik van privaatrechtelijke spoor.
Grensmeander: uitruilen grond (aankoop en
verkoop)

Vooral minnelijke verwerving en
vrijwillige ruilverkaveling, maar
‘shadow of the law’ vanuit
Onteigeningswet.

De Waterwet geeft het
waterschap de benodigde
bevoegdheden en
Regelt het beheer van oppervlakte-water
instrumenten om de aan hem
Waterwet
Contextueel / constraint en grondwater. Ook van toepassing bij
toevertrouwde taken ten
aanleg Grensmeander
aanzien van een goede
toestand van waterstaatswerk
uit te voeren.
Zowel de publiekrechtelijke
(gedoogplicht,
bestemmingsplan à
waterberging) als
Wetgeving m.b.t. verkrijgen
Zowel de publiek-rechtelijke als
privaatrechtelijke
gebruiksrecht
Instrumenteel
privaatrechtelijke variant nauwelijks
(Groenblauwe Diensten)
toegepast
variant nauwelijks toegepast.
Boeren willen vaak
compensatie voor de
grondwaardedaling

Wetgeving m.b.t. verkrijgen
eigendomsrecht

Rules D

Functie

Toegepast

Toelichting

Wetgeving m.b.t. verkrijgen
gebruiksrecht

Instrumenteel

Weinig toegepast

Zowel de publiek- als privaatrechtelijke
variant nauwelijks toegepast

Wetgeving m.b.t. verkrijgen
eigendomsrecht

Instrumenteel

Weinig toegepast

Zowel de publiek- als privaatrechtelijke
variant nauwelijks toegepast

Veelvuldig toegepast

Grundstückverkehrsausschuss
Naturschutzstiftung LGB via
Landschaftsrahmenplan (niet bindend
plan)

Veelvuldig toegepast

Grundstückverkehrsausschuss LGB (alle
grondtransacties groter dan 1 ha
worden eerst aan de landbouw
aangeboden)

Vorkaufsrecht

Vorkaufsrecht

(in)formeel

(in)formeel

Rules NL & D

Functie

Europese Kaderrichtlijn[1]

Contextueel / constraint

Toegepast
Toelichting
Welk deel Vecht? Van
Binnen de Grensmeander wordt invulling
toepassing bij Grensmeander gegeven aan de KRW in de vorm van: - een
nieuwe meander (tevens nieuwe
hoofdloop van de Vecht); - ontstening van
de noordoever (De zuidoever is al
ontsteend).

Aanleg grensmeander

Grens-waterakkoord

HochwasserrisikomanagementRichtlinie (EU RICHTLIJN 2007/60/EG)

Contextueel / constraint

Met de werkzaamheden moet rekening
worden gehouden met het
Grenswaterakkoord
(Grenzgewässerabkommens) uit 1974 met
betrekking tot het maximale waterpeil.

Rules

Regeln

Regels m.b.t. grond:
• Minnelijke verwerving (NL & D)

Regeln bezüglich der Grundstücke
• Gütlicher Grunderwerb (NL & D)

Europese regelgeving:
• Natura 2000?
• KRW: weinig prioriteit? (D)

Europäische Regelgebung:
• Natura 2000?
• WRRL: geringe Priorität? (D)

Eerste bevindingen (1)

Erste Erkenntnisse

• Bestuurlijk commitment Visie
• Integrale benadering
verantwoordelijkheid rivier /
uiterwaard – inrichting / beheer
• Gebruiksrechten grond
• Groen voor rood (Ökopunkten)
• Vorkaufsrecht
Landschaftsrahmenplan
• Minnelijke grondverwerving

• Verantwortungsgefühl auf
Vorstandsebene
• Integraler Ansatz Zuständigkeiten
Fluss/Überschwemmungsgebiet –
Gestaltung/Management
• Nutzungsrechte Boden
• Ausgleichsmaßnahmen (Ökopunkte)
• Vorkaufsrecht
Landschaftsrahmenplan
• Gütlicher Grunderwerb

Eerste bevindingen (2)

Erste Erkenntnisse

• Verdeelde verantwoordelijkheid
• Economisch belang landbouw;
hoge grondprijs;
Grundstückverkehrausschuss /
Vorkaufsrecht
• Gebrek aan middelen & fte’s
• Lage (politieke) prioriteit (ook in
kader van KRW)

• Verteilte Zuständigkeiten
• Wirtschaftliche Bedeutsamkeit
des Landbaus; hohe
Bodenpreise; Grundstücksverkehrausschuss/Vorkaufsrecht
• Mangel an Mitteln & fte‘s
• Geringe (politische) Priorität
(auch im Kader der WRRL)

Workshops

Workshops

Discoursen: wat is natuur?
Maakbaar?
Actoren: coalities
natuur/veiligheid/tourisme;
hiërarchie/KRW;
Resources & rules: uitvoering van
projecten; verantwoordelijkheid &
financiering, grondverwerving
(binnen profiel?)

Diskurse: Was ist Natur?
Machbarkeit?
Akteure: Koalitionen
Natur/Sicherheit/Tourismus;
Hierarchie/KRW;
Ressourcen & Regeln: Durchführung
von Projekten; Zuständigkeiten &
Finanzierung, Grunderwerb
(innerhalb des Profiels?)

Workshop
Stellingen

Aussage

•

•

•

•

•

Rules
•
•
Actors
•
•

Stelling 1: Voor natuur/rivierherstel moet je grond aankopen
Stelling 2: De KRW prioriteiten elders blokkeren de uitvoering van
natuur/rivierherstel
Stelling 3: Zonder bestuurlijk commitment is natuur/rivierherstel onmogelijk
Stelling 4: Zonder toestemming van andere gebiedspartijen is natuur/rivierherstel
onmogelijk

Discourse
• Stelling 5: Zonder meekoppelkansen met andere opgaven is natuur/rivierherstel
onmogelijk
• Stelling 6: Zonder koppeling aan waterveiligheid is natuurherstel onmogelijk
• Stelling 7: Zonder koppeling aan toerisme is natuurherstel onmogelijk
Resources
• Stelling 8: Voor financiering van projecten zijn wij altijd afhankelijk van hogere
overheden
• Stelling 9: Scheiding van beheer en ontwikkeling zorgt voor hogere prioriteit bij
beheersmaatregelen
• Stelling 10: Zonder hydrologische modellen is ecologisch herstel onmogelijk
• Stelling 11: Ook met gefragmenteerde verantwoordelijkheid werkt
natuur/rivierherstel uitstekend

•

•

•

Regeln
•

Aussage 1: Für Natur/Flussrenaturierung müssen Grundstücke gekauft werden

•

Aussage 2: WRRL Prioritäten in andern Gebieten blockieren die Umsetzung von
Natur/Flussrenaturierung

Akteure
•

Aussage 3: Ohne Verantwortungsgefühl auf Vorstandsebene sind Natur/Flussrenaturierung
unmöglich

•

Aussage 4: Ohne Zustimmung von anderen Parteien in dem Gebiet sind
Natur/Flussrenaturierung nicht möglich

Diskurse
•

Aussage 5: Ohne Synergieeffekte mit anderen Aufgaben sind Natur/Flussrenaturierung
unmöglich

•

Aussage 6: Ohne Kopplung an Wassersicherheit ist Naturrenaturierung unmöglich

•

Aussage 7: Ohne Koppelung an Tourismus ist Naturrenaturierung unmöglich

Ressourcen
•

Aussage 8: Für die Finanzierung von Projekten sind wir immer abhängig von höheren Ebenen

•

Aussage 9: Trennung von Verwaltung und Entwicklung sorgen für höhere Priorität bei
Massnahmen

•

Aussage 10: Ohne hydrologische Modellen ist ökologische Renaturierung unmöglich

•

Aussage 11: Auch mit verteilten Zuständigkeiten funktioniert Natur/Flussrenaturierung
hervorragend

Vervolg

Folgeveranstaltungen

Interviews: okt-nov
Workshop 2: dec/jan?

Interviews: Okt-Nov
Workshop 2: Dez/Jan?

Voorstel voor interviews

Case?

• WS Vechtstromen
• WS Drents Overijsselse Delta
• Provincie Overijssel
• NLWKN Meppen
• Vechteverband
• Landkreis Grafschaft Bentheim
• Naturschutzstiftung Grafschaft
Bentheim
• Samtgemeinde Emlichheim
• Bezirksregierung Münster

Rammelbecke
Grensmeander
Slinge

Interviews
Aanvullingen of opmerkingen?

Ergänzungen oder Vorschläge?

