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Voorwoord 
 

De watervoorraden in Europa worden op grote schaal gebruikt. De afgelopen jaren hebben we moeten 

constateren dat de gevolgen van de klimaatverandering ook in het centrum van Europa voelbaar zijn. In 

sommige regio's staan de watervoorraden onder druk en is water niet meer overal op dezelfde manier en 

permanent beschikbaar. De vervuiling van het water met verontreinigende stoffen en nutriënten blijft een 

probleem en de biodiversiteit in het water moet verder worden verbeterd. Maar we mogen ook trots zijn 

op de successen die we al bij het verbeteren van de toestand van het water hebben geboekt. 

Verontreinigende stoffen zijn verboden of komen niet meer, of in aanzienlijk lagere concentraties, in het 

water voor. De diversiteit in de wateren is toegenomen en voorheen inheemse soorten hebben zich weer 

kunnen vestigen. 

Tegen deze achtergrond wordt grensoverschrijdende samenwerking in de watersector steeds 

belangrijker. Nederland en Duitsland kunnen terugblikken op een lange traditie van samenwerking en zijn 

vastbesloten om samen op deze weg voort te gaan. De samenwerking tussen beide landen functioneert 

niet alleen tussen ministeries, maar ook regionaal en lokaal. Het gezamenlijk bespreken van problemen, 

gezamenlijke oplossingen en de gezamenlijke aanvraag van financiële middelen, b.v. in het kader van EU-

fondsen voor grensoverschrijdende projecten, laten zien dat men elkaar begrijpt en vertrouwt. 

Wederzijds begrip en vertrouwen zijn essentiële voorwaarden om met succes grensoverschrijdend te 

werken. Om dat te bereiken is een goed functionerend kader voor samenwerking nodig, waarbinnen 

commissies en platforms regelmatig bijeenkomen en men van gedachten kan wisselen. 

Daarbij mogen we niet vergeten, dat de structuur van de overheidsdiensten in de twee landen 

verschillend is. Ook de mentaliteit is niet hetzelfde. En men is het niet altijd met elkaar eens, maar moet 

discussiëren om tot overeenstemming komen. Het feit dat dit steeds weer werkt, bewijst de hoge 

kwaliteit van de samenwerking tussen de beide landen. 

De Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie komt sinds 1963 regelmatig bijeen. De 

regionale samenwerking in verschillende subcommissies is succesvol gebleken. Maar er zijn nog meer 

organen, zoals het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer, die goed functioneren. 

Niet alle niveaus zijn in alle organen vertegenwoordigd, maar er mag geen concurrentie en geen dubbel 

werk ontstaan, en dat betekent dat men elkaar regelmatig op de hoogte moet houden. 

De studie heeft de juridische en institutionele grondslagen voor de samenwerking tussen de twee landen 

goed in kaart gebracht. Dat was deels ook verrassend, omdat er afspraken waren die vergeten zijn. Men 

kan dus niet op zijn lauweren rusten, maar moet voortdurend nagaan of de samenwerking tussen de 

landen kan worden verbeterd, niet alleen inhoudelijk, maar ook wat betreft de werkstructuur en de 

juridische basis. De verwachtingen aan beide kanten spelen een belangrijke rol. Welke werkstructuur 

wordt op welk niveau als nuttig beschouwd? Welke structuren of voorschriften moeten worden herzien? 

Voor deze vragen, die beide landen in de toekomst zouden moeten bespreken, biedt de studie een zeer 

nuttige basis. 

Liz van Duin en Heide Jekel (leiders van de Nederlandse en de Duitse delegatie in de Permanente 

Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie) 
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Samenvatting en conclusie 
 

Hoofdconclusie 
De huidige Nederlands-Duitse grenswaterovereenkomsten, die uit de jaren zeventig en tachtig 

stammen, vormen over het algemeen geen belemmering voor de samenwerking tussen waterschap 

Vechtstromen en zijn Duitse partners. De meeste overeenkomsten leggen echter de maatgevende 

toestand voor het beheer en onderhoud vast (lengte- en dwarsprofielen van waterlopen, bodem-

hoogtes, waterstanden), wat problemen kan opleveren voor de verduurzaming en het klimaat-

bestendig maken van watersystemen. Deze problemen kunnen op drie manieren opgelost worden: 

• de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten in overeenstemming met 

de Duitse partners; 

• aanpassing van de overeenkomst; 

• vervanging van de overeenkomst door een ander soort overeenkomst. 

Om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen, is het verder van belang om meer 

bekendheid te geven aan de huidige overeenkomsten en de bijbehorende bijlagen. 

Inleiding 
Het project Nederlands-Duitse grenswaterovereenkomsten: inventarisatie, evaluatie en vooruitblik is 

een deelproject van het INTERREG-project LIVING Vecht-Dinkel. Het doel van dit project is het 

verschaffen van inzicht in de vigerende grensovereenkomsten, de rol die zij spelen in het huidige 

waterbeheer, de toekomstige grensoverschrijdende uitdagingen, en de mogelijkheden en wenselijk-

heid van aanpassing. Het project richtte zich specifiek op het beheersgebied van waterschap 

Vechtstromen en de boven- en benedenstroomse gebieden in Duitsland. In totaal elf overeen-

komsten zijn geanalyseerd (hfdst. 3, box 1) en er is een dertiental interviews gehouden met direct 

betrokkenen (bijlage 2). Het project is uitgevoerd door de TU Delft als hoofdaannemer in opdracht 

van waterschap Vechtstromen, en is financieel gesteund is door het INTERREG VA-programma 

Deutschland-Nederland. 

Inventarisatie 
De belangrijkste overeenkomsten voor het huidige waterbeheer in het studiegebied zijn het 

Nederlands-Duitse Grensverdrag van 1960 en zeven uitvoeringsovereenkomsten op grond van art. 59 

van dat verdrag. Samenvattingen van individuele overeenkomsten zijn te vinden in een apart 

document Nederlands-Duitse grenswaterovereenkomsten: inventarisatie, evaluatie en vooruitblik - 

Factsheets. 

Het Nederlands-Duitse Grensverdrag van 1960 bevat een aantal belangrijke principes voor het grens-

overschrijdende waterbeheer. Partijen verplichten zich om rekening te houden met de belangen van 

de andere partij en om maatregelen te nemen of te bevorderen om een geordende toestand van de 

grenswateren tot stand te brengen en te handhaven. Deze maatregelen hebben onder andere be-

trekking op waterafvoer, overstromingen, wateronttrekkingen en verontreiniging. Indien dat billijk is, 

dragen partijen bij in de kosten van maatregelen op het grondgebied van de andere partij. Zij ver-

plichten zich om geen maatregelen te nemen of toe te laten die de andere partij wezenlijk nadeel 

toebrengen. 
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Verder voeren partijen regelmatig overleg binnen de Permanente Nederlands-Duitse Grenswateren-

commissie (PGC) en haar subcommissies voor (groepen van) afzonderlijke grenswateren. In geval van 

(potentiële) conflicten dient de PGC zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld te worden. Kan er 

binnen de PGC geen overeenkomst bereikt worden, dan dient de kwestie op regeringsniveau 

besproken te worden en daarna kan een scheidgericht ingesteld worden. Dat laatste is echter nog 

nooit gebeurd. 

Voor de uitvoering van de waterbepalingen van het Grensverdrag kunnen Nederland en Duitsland 

naar behoefte bijzondere overeenkomsten voor afzonderlijke grenswateren sluiten. Deze kunnen 

door lagere overheden gesloten worden, maar dienen dan wel goedgekeurd te worden door de 

nationale regering. 

De zeven uitvoeringsovereenkomsten die met betrekking tot het studiegebied gesloten zijn, hebben 

een veel minder brede scope dan het Grensverdrag. De nadruk ligt op afwatering, het voorkomen 

van overstromingen en onderhoudskwesties. Droogte en wateronttrekkingen komen aan bod in 

twee overeenkomsten (Vecht en zijkanalen en Dinkel, Dinkelkanaal en Holländischer Umleitungs-

kanal) en waterkwaliteit in één (Vecht en zijkanalen). Zaken als natuurherstel en klimaatadaptatie 

komen in het geheel niet aan bod. 

Onderhoudskwesties die in de uitvoeringsovereenkomsten zijn geregeld, betreffen: 

• de verdeling van de onderhoudsplichten tussen de Nederlandse en de Duitse partijen; 

• de maatgevende toestand voor het onderhoud, bijvoorbeeld lengte- en dwarsprofielen; 

• het toezicht op het onderhoud door een schouwcommissie of periodieke opmeting. 

Vastlegging van de maatgevende toestand bemoeilijkt herinrichting van grenswateren om bijvoor-

beeld meer water te bergen of te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water. Een extra com-

plicerende factor is dat de maatgevende toestand veelal vastgelegd is in de bijlagen bij de overeen-

komsten, die meestal niet gepubliceerd en daardoor moeilijk te vinden zijn. In het project zijn alle 

bijlagen gescand of gefotografeerd en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever. 

Evaluatie 
Voor de evaluatie van de overeenkomsten is veel gebruik gemaakt van de uitkomsten van de 

interviews (bijlage 2). Hieruit bleek dat de internationale verhoudingen over het algemeen goed zijn. 

Dit betekent niet dat er helemaal geen verschillen in inzicht bestaan. Op uitvoerend niveau wordt de 

samenwerking binnen het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) 

gewaardeerd, omdat deze concreet is. Op hoger niveau gaat de voorkeur bij samenwerking soms uit 

naar de PGC, vooral in Duitsland, omdat de PGC een formele rol heeft, vanwege de betrokkenheid 

van de federale overheid bij de PGC, en omdat het (te) veel tijd kost om in alle overlegfora actief te 

zijn. 

De meeste geïnterviewden waren op de hoogte van de voor hen relevante overeenkomsten, maar zij 

waren dan ook actief betrokken bij het grensoverschrijdende waterbeheer. De kennis over de over-

eenkomsten is niet altijd perfect. Zo liep waterschap Vechtstromen recentelijk aan tegen het feit dat 

de overeenkomst voor de Dinkel in het grensgebied bij Gronau niet alleen de verdeling van de on-

derhoudsplicht regelt, maar ook de maatgevende toestand voor het onderhoud vastlegt. Deze con-

flicteerde met de ontwerpen voor de toekomstige inrichting. Iets soortgelijks speelde bij waterschap 
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Rijn en IJssel, dat van plan was om de habitat in de Ramsbeek te verbeteren en geen rekening had 

gehouden met een overeenkomst over de Ramsbeek en Veengoot uit 1973. 

Het grensoverschrijdende waterbeheer zou zonder de overeenkomsten niet meteen anders zijn: als 

er kwesties spelen, pakt men niet als eerste de overeenkomst uit de kast, maar belt men elkaar. Toch 

kunnen de overeenkomsten niet zomaar opgezegd worden. Eerst zal men een gedetailleerd overzicht 

moeten hebben van de consequenties. Aan Duitse kant worden de overeenkomsten verder gezien 

als belangrijk instrument om zich tegenover hogere overheden te verantwoorden. 

De geïnterviewden zagen veel uitdagingen voor de toekomst waarbij grensoverschrijdende samen-

werking nodig of nuttig is, zoals klimaatverandering, waterschaarste en lage afvoeren, hoogwater, 

waterkwaliteit en ecologie. Het gaat hierbij niet alleen om afstemming van beleid en beheer, maar 

ook om informatie-uitwisseling en leren van elkaars aanpak. De huidige overeenkomsten worden 

niet als een belemmering voor de toekomstige samenwerking gezien. 

Aanpassing 
Op dit moment is er weinig behoefte aan aanpassing van het Grensverdrag van 1960. Dit verdrag 

biedt alle ruimte aan samenwerking op de genoemde thema’s, zoals klimaatadaptatie en de aanpak 

van waterschaarste. Grondwater valt niet of nauwelijks onder het Grensverdrag, maar er zijn geen 

juridische belemmeringen om in de PGC en de subcommissies ook grondwaterzaken te bespreken. Er 

zijn ook geen juridische belemmeringen om andere overlegfora te gebruiken. 

De uitvoeringsovereenkomsten kunnen wel aanpassing vereisen, vooral bij herinrichtingsprojecten. 

Hierbij zijn er verschillende opties: 

a) (Gedeeltelijke) opschorting 

Partijen bij een internationale overeenkomst kunnen in onderling overleg besluiten om de uitvoering 

van die overeenkomst op te schorten. Een belangrijk aandachtspunt bij deze optie is de positie van 

derden-belanghebbenden, zoals agrariërs. De nationale en Europese regelgeving op watergebied 

over bijvoorbeeld inspraak en schadevergoeding blijft echter van kracht. 

b) Wijziging van de overeenkomst 

Als een uitvoeringsovereenkomst niet meer voldoet, ligt wijziging voor de hand. In veel gevallen is 

goedkeuring door de nationale regering nodig of, in geval van wijziging van de bijlagen, de provincie 

(Gedeputeerde Staten) en de Bezirksregierung (in Noordrijn-Westfalen) of NLWKN (in Nedersaksen). 

Als het verkrijgen van goedkeuring veel tijd kost, kunnen partijen besluiten om de uitvoering van de 

oude overeenkomst tijdelijk op te schorten. 

c) Vervanging 

Veel geïnterviewden vinden nationale goedkeuring een te zwaar middel bij wijziging van een 

uitvoeringsovereenkomst. Een alternatief is dan om de uitvoeringsovereenkomst te vervangen door 

een overeenkomst die niet gebaseerd is op art. 59 van het Grensverdrag en niet door de nationale 

regering goedgekeurd hoeft te worden. Hierbij valt te denken aan een bindende bestuursover-

eenkomst, een niet juridisch bindende intentieverklaring en een briefwisseling met daarin over-en-

weer toezeggingen. Veel van de huidige uitvoeringsovereenkomsten kunnen elke vijf of tien jaar 

eenvoudig opgezegd worden (hfdst. 3, box 2). Dit moet wel in overleg gebeuren en bovendien moet 

er eerst een alternatief ontwikkeld zijn. Als de eerstkomende termijn voor opzegging nog lang op zich 
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laat wachten, kunnen partijen besluiten om de uitvoering van de oude overeenkomst tijdelijk op te 

schorten. 

d) Aanvullingen 

 Een idee dat ontstaan is binnen waterschap Rijn en IJssel is om het Grensverdrag aan te vullen met 

één of meerdere Hutverträge, die dan het kader vormen voor meer gedetailleerde overeenkomsten. 

Zij zouden algemene principes voor de toekomstige samenwerking en een samenwerkingsagenda 

bevatten. Onduidelijk is nog wie de partijen bij een Hutvertrag moeten worden en of er één of meer-

dere Hutverträge moeten komen. 

Algemene principes voor samenwerking zijn te vinden in onder andere het Grensverdrag, de 

Europese Kaderrichtlijn Water, de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s en het Nederlandse en 

Duitse waterbeleid. Een goed toegankelijk overzicht van deze principes kan nuttig zijn. Goede 

middelen om dit te bereiken zijn een gezamenlijk onderzoekproject en een gezamenlijke website. 

Verder kan het nuttig zijn om een samenwerkingsagenda vast te stellen of aan te passen en het 

beleid en beheer verder op elkaar af te stemmen. Dit kan de vorm krijgen van een intentieverklaring 

of een gezamenlijk visie, te ondertekenen op bestuurlijk niveau. Een dergelijke verklaring of visie 

geeft de medewerkers van de betrokken organisaties het mandaat om pragmatisch en in goed 

vertrouwen samen te werken. Een voorbeeld hiervan is de Intentieverklaring grensoverschrijdende 

klimaatadaptatie, die momenteel in GPRW-verband wordt opgesteld. 
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1. Introductie 
 

Het project Nederlands-Duitse grenswaterovereenkomsten: inventarisatie, evaluatie en vooruitblik is 

een deelproject van het INTERREG-project LIVING Vecht-Dinkel. Het doel van dit project is het 

verschaffen van inzicht in de vigerende grensovereenkomsten, de rol die zij spelen in het huidige 

waterbeheer, de toekomstige grensoverschrijdende uitdagingen, en de mogelijkheden en 

wenselijkheid van aanpassing. Het studiegebied is het gebied van waterschap Vechtstromen en de 

boven- en benedenstroomse gebieden in Duitsland. Dit komt overeen met het gebied van 

subcommissie E (Vecht-Dinkel) van de Permanente Grenswaterencommissie (PGC) en het zuidelijke 

deel van het gebied van subcommissie F (Bourtanger Veen) van de PGC (zie kaart 1 en 2). Het project 

is uitgevoerd door de TU Delft als hoofdaannemer in opdracht van waterschap Vechtstromen, en is 

financieel gesteund is door het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland. 

In dit rapport wordt allereerst de gevolgde aanpak beschreven (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 worden 

de vigerende grensovereenkomsten geïnventariseerd. In hoofdstuk 4 worden de rol die de overeen-

komsten in het huidige waterbeheer spelen en de toekomstige grensoverschrijdende uitdagingen 

behandeld. Hoofdstuk 5 gaat vervolgens in op de mogelijkheden en wenselijkheid van aanpassing. In 

de bijlagen bevinden zich de checklist die bij de interviews gebruikt is (bijlage 1) en samenvattingen 

van de gehouden interviews (bijlage 2). Samenvattingen van de individuele overeenkomsten en een 

index op geografische namen zijn opgenomen in het aparte document Nederlands-Duitse 

grenswaterovereenkomsten: inventarisatie, evaluatie en vooruitblik - Factsheets. In de volgende 

paragrafen wordt de organisatie van het waterbeheer in Nederland en Duitsland kort 

geïntroduceerd. 

 

Kaart 1: Zuidelijke deel van het gebied van subcommissie F (Bourtanger Veen) van de Permanente 
Grenswaterencommissie1 

 
1  PGC, Atlas Nederland-Duitse Grenswateren / Deutsch-Niederländische Grensgewässer, 1996, p. 20. 
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Kaart 2: Gebied van subcommissie E (Vecht-Dinkel) van de Permanente Grenswaterencommissie2 

  

 
2  PGC, Atlas Nederland-Duitse Grenswateren / Deutsch-Niederländische Grensgewässer, 1996, p. 18. 
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1.1 De organisatie van het waterbeheer in Nederland 
In het Nederlandse waterbeheer spelen de waterschappen een centrale rol, in het studiegebied het 

waterschap Vechtstromen.3 Zij beheren de meeste oppervlaktewateren. Dit omvat het beheer en 

onderhoud van watergangen en de waterinfrastructuur, zoals stuwen en dijken, maar ook de regule-

ring van het gebruik door derden, zoals vergunningverlening voor lozingen en grotere wateronttrek-

kingen. 

De waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor de zuivering van stedelijk afvalwater en gedeelte-

lijk voor het grondwaterbeheer. De riolering, de verwerking van regenwater in bebouwd gebied en 

het nemen van maatregelen tegen grondwateroverlast in bebouwd gebied, zijn echter taken van de 

gemeente. 

De provincie, de regionale overheid in Nederland, heeft onder andere toezichthoudende en coördi-

nerende taken en taken op het gebied van de natuurbescherming. 

Het nationale waterbeleid en de nationale wet- en regelgeving is de verantwoordelijkheid van de 

nationale regering en het Parlement en meer in het bijzonder de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat. Deze moeten hierbij vanzelfsprekend de Europese richtlijnen en verordeningen in acht 

nemen. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is ook verantwoordelijk voor het beheer van de 

zogenaamde Rijkswateren, de grootste wateren. Deze taak wordt uitgeoefend door Rijkswaterstaat. 

Sinds het beheer van de Vecht op 1 september 2005 gedecentraliseerd is naar de waterschappen, 

bevinden zich in het studiegebied geen Rijkswateren meer. 

1.2 De organisatie van het waterbeheer in Duitsland 
Duitsland is een federale staat met zestien deelstaten (Bundesländer of Länder). De federale 

overheid heeft beperkte bevoegdheden op het gebied van het waterbeheer. De meeste 

bevoegdheden liggen bij de deelstaten. Relevant voor het studiegebied zijn de deelstaten Noordrijn-

Westfalen en Nedersaksen. 

In Noordrijn-Westfalen zijn er vier overheidsniveau: de deelstaat, de Bezirke, de Kreise (Landkreise), 

en de gemeenten. Daarnaast zijn er de Verbände. Het betreffende ministerie van de deelstaat, de 

Bezirke en de Kreise (Landkreise) zijn respectievelijk de hoogste, de hoge, en de onderste water-

autoriteit.4 

De oppervlaktewateren zijn ingedeeld in drie categorieën: wateren van de eerste orde (niet in het 

studiegebied); wateren van de tweede orde, zoals de Dinkel; en de overige (kleinere) wateren.5 Het 

onderhoud en de ontwikkeling van de stromende wateren van de tweede orde en de overige wate-

ren is de taak van de gemeenten. Waar echter Wasserverbände opgericht zijn, is dit de taak van deze 

Verbände.6 

In Nedersaksen zijn slechts drie overheidsniveaus, omdat per1 januari 2005 de Bezirke opgeheven 

zijn. De waterbeheertaken van de Bezirke zijn grotendeels of geheel overgenomen door het Nie-

 
3  Mostert, E., Nederlands waterrecht voor niet-juristen. TU Delft Open, Delft, 2019; 

 https://textbooks.open.tudelft.nl/index.php/textbooks/catalog/book/23, in het bijzonder hoofdstuk 2. 
4  § 114 Landeswassergesetz (LWG). 
5  Anlage I LWG. 
6  § 62 en § 67 LWG. 

https://textbooks.open.tudelft.nl/index.php/textbooks/catalog/book/23
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dersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Het 

Niedersachsische Umweltministerium en de Landkreise zijn als respectievelijk hoogste en laagste 

waterautoriteit verantwoordelijk voor het toezicht op het waterbeheer en de uitvoering van het 

Europese recht met betrekking tot water.7 

Evenals in Noordrijn-Westfalen zijn de oppervlaktewateren ingedeeld in drie categorieën. Tot de 

wateren van de eerste categorie behoren onder andere het Duitse deel van het kanaal Almelo-Nord-

horn en het kanaal Piccardie-Coevorden.8 Deze zijn in onderhoud bij NLWKN. De wateren van de 

tweede categorie zijn de wateren die vanwege hun bovenplaatselijk belang in onderhoud zijn bij een 

Unterhaltungsverband, zoals het Vechteverband.9 In afwijking hiervan zijn de hoofdstroom van de 

Vecht en de Dinkel echter in onderhoud bij de deelstaat (NLWKN), en het Unterhaltungsverband 

draagt slechts bij in de kosten.10 De wateren van de derde categorie zijn de overige wateren. Deze 

worden onderhouden door de eigenaren van het water of de aanliggende percelen, tenzij een 

Wasser- und Bodenverband of een gemeente onderhoudsplichtig is.11 In het studiegebied bestaan 

verschillende Wasser- und Bodenverbände. 

  

 
7  § 127-129 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG). 
8  § 38 en Anlage 3 NWG. 
9  § 39 en 63 en Anlage 4 NWG. 
10  § 67 lid 2 en Anlage 7 NWG. 
11  § 69 NWG. 
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2. Aanpak 
 

2.1 Onderzoeksvragen 
Het doel van het project en de kennisvragen die vermeld stonden in de offerteaanvraag, zijn vertaald 

in een negental onderzoeksvragen: 

 

a. Inventarisatie 

1. Welke overeenkomsten zijn er nu (contractpartners, thema’s/onderwerpen, inhoudelijk 

bepalingen)? 

2. In hoeverre gelden de overeenkomsten nog of zijn ze verouderd? 

 

b. Evaluatie 

3. Zijn de huidige overeenkomsten bekend bij betrokkenen? 

4. Worden zij ervaren als belemmerend voor goed waterbeheer? 

5. Welke toekomstige wateropgaven met een grensoverschrijdende component zien betrokkenen? 

6. Kunnen de huidige overeenkomsten hiervoor een belemmering vormen? 

 

c. Aanpassing 

7. Hoe kunnen de overeenkomsten aangepast of vervangen worden? 

8. Welke alternatieven voor overeenkomsten zijn er (bijvoorbeeld informele samenwerking, 

bestaande fora)? 

9. Hoe groot is de behoefte aan aanpassing, vervanging of alternatieven bij waterbeheerders en in 

hoeverre zijn bevoegde gezagen bereid hieraan mee te werken? 

Deze negen vragen zijn beantwoord via een combinatie van juridische analyse (vragen 1, 2 7 en 8) en 

interviews (vragen 3-6, 8 en 9). Hieronder volgen meer details over deze twee methoden. 

2.2 Juridische analyse 

Overeenkomsten 

Bij de juridische analyse zijn niet alleen het Nederlands-Duitse Grensverdrag uit 1960 en de 

verschillende overeenkomsten op grond van dit verdrag meegenomen, maar ook andere en oudere 

overeenkomsten voor zover de mogelijkheid bestond dat zij nog (gedeeltelijk) relevant zijn voor het 

huidige grensoverschrijdende waterbeheer. Al deze overeenkomsten zijn als volgt beschreven: 

• Titel 

• Partijen 

• Plaats en datum sluiting 

• Datum inwerkingtreding 

• Bron/vindplaats 

• Toepassingsgebied (meestal specifieke wateren en waterstaatswerken) 

• Samenvatting (waartoe verplichten partijen zich precies?) 

• Relaties met andere overeenkomsten 

• Specifieke bepalingen over duur, opzegging en wijziging van de overeenkomst 
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Een belangrijke bron voor de overeenkomsten is de Nederlandse Verdragenbank 

(https://verdragenbank.overheid.nl/). De Verdragenbank bevat gegevens over verdragen, zoals de 

datum en de plaats van de totstandkoming, de datum van inwerkingtreding, de (Nederlandse) 

vindplaats van de verdragstekst, zoals het Nederlandse Staatsblad of het Tractatenblad, latere 

wijzigingen en de geconsolideerde tekst inclusief alle wijzigingen. 

De geconsolideerde tekst is in de meeste gevallen alleen in het Nederlands beschikbaar en kan 

typefouten bevatten. Het is daarom belangrijk om, als het op de exacte bewoordingen aankomt, de 

officiële publicatie in het Staatsblad of het Tractatenblad te consulteren. Hierin zijn de verdragen in 

alle authentieke taalversies opgenomen, dus meestal ook in het Duits. 

Een beperking van zowel de Verdragenbank als het Staatsblad en het Tractatenblad is dat de 

(kaart)bijlagen meestal niet opgenomen zijn. De meeste van deze bijlagen zijn gevonden bij het 

Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waar zij in de verdragenkluis bewaard worden, en 

een enkele in de Koninklijk Bibliotheek, beide te ’s-Gravenhage. De bijlagen zijn ter beschikking 

gesteld van de opdrachtgever. Zij zullen te zijner tijd ook in de Verdragenbank opgenomen worden. 

De Verdragenbank bevat niet alleen informatie over volkenrechtelijke verdragen, maar ook over 

overeenkomsten ter uitvoering van internationale verdragen, zoals de overeenkomsten over 

specifieke grenswateren op grond van art. 59 van het Grensverdrag van 1960 (hierna aangeduid als 

“uitvoeringsovereenkomsten”). Het verschil tussen volkenrechtelijke verdragen en andere 

internationale overeenkomsten is dat verdragen Staten binden en andere overeenkomsten niet. 

Verdragen gaan boven het nationale recht. Strijd met het nationale recht is dan ook geen grond voor 

het niet-uitvoeren van een verdrag.12 Strijd met het nationale recht is wel een grond voor het niet-

uitvoeren van andere overeenkomsten. Dit is echter niet altijd zonder consequenties. In veel gevallen 

kunnen de andere partijen bij de overeenkomst de overeenkomst opzeggen of laten ontbinden en er 

zou recht op schadevergoeding kunnen ontstaan. 

Overeenkomsten hebben alleen de status van een internationaal verdrag als de partijen bij de 

overeenkomst de bevoegdheid en de intentie hadden om een verdrag te sluiten. De Nederlandse 

Grondwet bepaalt dat het de taak van de (nationale) regering is om de internationale rechtsorde te 

bevorderen. Enkele wettelijke uitzonderingen daargelaten, wordt het Koninkrijk niet aan verdragen 

gebonden en worden deze niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal 

(de Eerste en Tweede Kamer).13 In Duitsland is de federale overheid verantwoordelijk voor 

internationale relaties en daarmee voor het sluiten van verdragen. Deelstaten kunnen ook verdragen 

sluiten, maar alleen binnen hun wettelijke bevoegdheden en met toestemming van de Bondsrege-

ring.14 Voor zover verdragen betrekking hebben op politieke relaties of zich op het vlak van de 

 
12  Art. 93 en 94 Nederlandse Grondwet, art. 26 en 27 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht 

(Tractatenblad 1972, nr. 51; hierna kortweg Weens Verdragenverdrag). 
13  Art. 90 en 91 Grondwet. Voor 1983 bepaalde de Grondwet expliciet dat overeenkomsten met andere 

Mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties gesloten worden door of met machtiging van de 
Koning. Sinds 1848 zijn de ministers verantwoordelijk en moet men voor “Koning” feitelijk de nationale 
regering lezen. 

14  Art. 32 lid 1 en 3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 

https://verdragenbank.overheid.nl/
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federale wetgeving begeven, vereisen deze de instemming en medewerking van de wetgever in de 

vorm van een federale wet.15 

De intentie om een verdrag te sluiten kan blijken uit de tekst van de overeenkomst en de gevolgde 

procedure. Er zal niet snel sprake zijn van een verdrag als: 

• de overeenkomst geen harde verplichtingen bevat, maar slechts intenties; 

• de overeenkomst een privaatrechtelijk karakter heeft, bijvoorbeeld als overeengekomen is dat 

op een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Duitsland tegen betaling afvalwaterwater uit Nederland 

gezuiverd wordt; 

• de overeenkomst formuleringen bevat zoals “binnen de wettelijke mogelijkheden”; 

• niet de procedure voor verdragen gevolgd is. 

Overeenkomsten zonder verdragsstatus hebben een privaatrechtelijk, bestuursrechtelijk of gemengd 

karakter. Voorbeelden van privaatrechtelijke overeenkomsten zijn koop-, huur-, pacht-, aannemings- 

en opdrachtovereenkomsten.16 Bestuursrechtelijke overeenkomsten (Verwaltungsverträge) hebben 

betrekking op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, zoals vergunningverlening. 

Gemengde overeenkomsten hebben zowel privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke elementen. 

Gelding, aanpassing en vervanging 

De vraag of overeenkomsten nog gelden, hangt in de eerste plaats af van de vraag of zij gewijzigd, 

opgezegd of ontbonden zijn. De overeenkomsten bevatten hier vaak specifieke bepalingen over. Zo 

niet, dan zijn de bepalingen uit het Weens Verdragenverdrag, het privaatrecht en het bestuursrecht 

van toepassing (zie verder § 3.7). 

Overeenkomsten kunnen verder hun gelding verliezen als de partijen een nieuwe overeenkomst 

sluiten over hetzelfde onderwerp. Uit de nieuwe overeenkomst moet dan blijken dat het de bedoe-

ling van partijen is om dezelfde materie te regelen, òf de bepalingen van de nieuwe overeenkomst 

moeten zodanig verschillen met de eerdere overeenkomst dat het onmogelijk is om beide overeen-

komsten tegelijkertijd uit te voeren.17 

Verdragen, die Staten binden, kunnen hun gelding niet verliezen door nieuwe overeenkomsten die 

Staten niet binden, tenzij het verdrag dit expliciet mogelijk maakt. Overeenkomsten zonder verdrags-

status kunnen verdragen wel aanvullen. Ook kunnen zij de interpretatie van verdragsbepalingen 

beïnvloeden. In dit verband is het arrest van het Internationale Hof van Justitie uit 1997 in de zaak 

tussen Hongarije en Slowakije betreffende het Gabčikovo-Nagymaros-project van belang. In dit 

arrest bepaalde het Hof dat verdragsbepalingen over “bescherming van water” en 

“natuurbescherming” geïnterpreteerd moeten worden overeenkomstig de huidige normen. Zij 

legden doorlopende en daarmee “noodzakelijkerwijs veranderende” verplichtingen op aan partijen.18 

De huidige normen kunnen ontleend worden aan nieuwere overeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld 

aan Europese richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG). 

 
15  Art. 59 lid 2 Grundgesetz. Volgens de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht en de juridische 

literatuur is voor eenzijdige volkenrechtelijke handelingen, zoals het opzeggen van een verdrag, geen 
toestemming vereist. 

16  Art. 7:400 Burgerlijk Wetboek (Nederland). Overeenkomsten over de uitvoering van onderhouds-

werkzaamheden kunnen als privaatrechtelijk overeenkomsten tot opdracht aangemerkt kunnen worden. 
17  Zie voor verdragen art. 59 van het Weens Verdragenverdrag. 
18  Gabcikovo-Nagymaros Project (HungarylSlovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, p. 7, punt 140. 



 
 

8 
 

Overeenkomsten en specifieke bepalingen daaruit kunnen naar hun aard tijdelijk zijn en daarmee 

hun relevantie verliezen. Een voorbeeld daarvan is een overeenkomst om een bepaald waterstaats-

werk aan te leggen: als het werk aangelegd is, is de overeenkomst “materieel uitgewerkt”. Als een 

dergelijke overeenkomst echter een verplichting bevat om het werk in stand te houden, of als een 

dergelijke verplichting daaruit af te leiden valt, blijft de overeenkomst relevant. 

Verder kunnen overeenkomsten hun gelding verliezen door veranderende omstandigheden (zie 

§ 3.7). 

Ten slotte kunnen partijen de werking van overeenkomsten opschorten, bijvoorbeeld omdat zij geen 

belang meer hebben bij toepassing. Tenzij de overeenkomst anders bepaalt, zullen alle partijen 

hiermee moeten instemmen.19 Instemming kan impliciet gegeven worden, bijvoorbeeld door niet te 

protesteren tegen opschorting door de andere partij. Opschorting is mogelijk voor bepaalde of 

onbepaalde termijn. Bij opschorting voor onbepaalde termijn kunnen overeenkomsten op de lange 

duur in de vergetelheid raken en uiteindelijk hun gelding verliezen op grond van veranderende 

omstandigheden. 

Alternatieven 

Voor wat betreft de alternatieven voor de huidige overeenkomsten is in eerste instantie gekeken 

naar de bepalingen van hoofdstuk 4 van het Nederlands-Duitse Grensverdrag van 1960 aangezien dit 

een algemeen kader biedt voor de samenwerking op watergebied. Verder is gekeken naar het 

nationale recht, in het bijzondere de algemene regels met betrekking tot bestuursovereenkomsten 

(Nederland) en öffentlich-rechtliche Verträge (Duitsland). Ook is gekeken naar de mogelijkheden en 

beperkingen van informele samenwerking. 

2.3 Interviews 
In totaal zijn voor het project 13 interviews gehouden. Daarnaast heeft één waterbeheerder schrifte-

lijk vragen beantwoord. De interviews zijn vooral gebruikt voor de beantwoording van onderzoeks-

vragen 3 tot en met 6, 8 en 9. In veel gevallen zijn de resultaten één-op-één terug te vinden in dit 

rapport, bijvoorbeeld voor de beantwoording van vraag 5 over de toekomstige wateropgaven met 

een grensoverschrijdende component die betrokkenen zien. In andere gevallen kwamen uit de 

interviews specifieke aandachtspunten naar voren, waarmee wij in onze eigen analyses rekening 

gehouden hebben. Een voorbeeld is rechtszekerheid van derden, waaraan wij onder andere in § 5.1 

aandacht besteden. 

De lijst met te interviewen personen is in overleg met de opdrachtgever opgesteld. De belangrijkste 

partijen binnen het grensoverschrijdende waterbeheer in het studiegebied zijn geïnterviewd, van 

uitvoerend niveau tot het nationale niveaus. Verder is een medewerker van het aangrenzende 

waterschap Rijn en IJssel geïnterviewd, omdat zij ook bezig zijn met de herziening van de bestaande 

grenswaterovereenkomsten. De geïnterviewden is gevraagd of zij nog suggesties voor verdere 

interviews hadden. In de meeste gevallen hadden wij deze personen al geïnterviewd of stond er al 

een interview gepland. 

De interviews hadden een semi-gestructureerd karakter. De interviewer introduceerde eerst zichzelf, 

het project, het doel van het interview en de verwerking van de resultaten. Hierna werd de geïnter-

 
19  Zie bijv. art. 57 Weens Verdragenverdrag. 
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viewde zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten en werden er alleen vragen gesteld om meer 

details te krijgen en indien bepaalde onderwerpen niet aan bod dreigden te komen. Van te voren is 

in overleg met de opdrachtgever een checklist met mogelijke interviewvragen opgesteld. Deze zijn 

een verdere uitwerking van de onderzoeksvragen 3 tot en met 6, 8 en 9. Tijdens het onderzoek is 

deze lijst nog aangevuld, bijvoorbeeld toen het idee van een Hutvertrag (zie § 5.2) naar boven kwam. 

In de latere interviews zijn de geïnterviewden expliciet gevraagd naar hun mening hierover. De 

volledige checklist is te vinden in bijlage 1. 

Van elk interview is een verslag gemaakt, dat aan de geïnterviewde ter correctie gestuurd is. De 

geïnterviewden konden tevens aangeven of er vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie in 

stond die niet openbaar gemaakt kon worden of alleen maar in geanonimiseerde vorm. Dat was 

nauwelijks het geval. Vervolgens zijn de Duitse interviewverslagen, die letterlijk en zeer lang waren, 

samengevat volgens een vaste structuur en weer naar de geïnterviewden gestuurd voor goedkeurig. 

De Nederlandse interviewverslagen waren al beknopt en hoefden alleen licht geherstructureerd te 

worden. 

De lijst van geïnterviewden en samenvattingen van de interviews zijn te vinden in bijlage 2. 
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3. Inventarisatie 
 

Dit hoofdstuk beantwoordt de eerste twee vragen van het onderzoek: 

1. Welke overeenkomsten zijn er? 

2. In hoeverre gelden de overeenkomsten nog of zijn ze verouderd? 

Om deze twee vragen te beantwoorden, zijn alle Nederlands-Duitse verdragen en uitvoeringsover-

eenkomsten op basis van die verdragen geanalyseerd die: 

a) betrekking hebben op het studiegebied, 

b) formeel nog gelden, en 

c) mogelijk nog relevant zijn voor het huidige en toekomstige waterbeheer. 

Dit leverde een elftal verdragen op: drie grensverdragen, met als belangrijkste het Nederlands-Duitse 

Grensverdrag van 1960, een zevental uitvoeringsovereenkomsten van het Grensverdrag van 1960, en 

één overeenkomst over scheepvaartkanalen (zie box 1). 

Box 1: Geanalyseerde overeenkomsten 

1. Grenstraktaat Nederland-Pruisen (Kleef, 7 oktober 1816) 

2.  Grenstraktaat Nederland-Hannover (Meppen, 2 juli 1824) 

3.  Grensverdrag ('s-Gravenhage, 8 april 1960) 

4.  Vecht en enige zijtakken (‘s-Gravenhage, 4 april 1974)* 

5.  Rammelbeek en de Oude Rammelbeek (Nordhorn/Almelo, 27 mei/16 oktober 1975)* 

6.  Verbindingen Nederland-Eems (Bonn, 4 december 1975) 

7.  Dooze (Hardenberg, 9 juni 1976)* 

8.  Dinkel bij Gronau (Gronau/Almelo, 7 september 1981)* 

9.  Schoonebeekerdiep/Grenzaa en de Nieuwe Sloot/Grenzschloot (Coevorden, 8 maart 1983)* 

10.  Puntbecke, Haarmanngraben, Ravenshorster Bach, Stollwerkgraben, Aarninkgraben en 

Ohmanngraben (27 februari/12 maart 1986)* 

11.  Dinkel, Dinkelkanaal en Holländischer Umleitungskanal bij Denekamp en Lage (Hannover, 14 

november 1988)* 
 

*: (Mede) gebaseerd op art. 59 van het Grensverdrag. 

Samenvattingen van de overeenkomsten en een index op waternamen zijn te vinden in het aparte 

document Nederlands-Duitse grenswaterovereenkomsten: inventarisatie, evaluatie en vooruitblik - 

Factsheets. In dit hoofdstuk wordt de inhoud van de overeenkomsten thematisch geanalyseerd. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan de waterbeheerskwesties die in de overeenkomsten aan bod 

komen (§ 3.1-3.4), de institutionele bepalingen over onder andere overlegfora en geschilbeslechting 

(§ 3.5), hun al-dan-niet volkenrechtelijke status (§ 3.6), en de bepalingen over duur, opzegging en 

wijziging (§ 3.7). 

3.1 Landgrenzen 
Het eerste dat opvalt aan de overeenkomsten is hun ouderdom: de oudste dateert uit 1816 en de 

jongste uit 1988. De ouderdom kan verklaren dat de nadruk sterk ligt op de “klassieke” 

waterbeheerkwesties: het verloop van de grens waar deze gevormd wordt door grenswateren, het 



 
 

12 
 

vergroten en verzekeren van de afvoercapaciteit, het voorkomen van overstromingen, en 

onderhoud. 

De oudste geanalyseerde overeenkomsten zijn het Grenstraktaat tussen Nederland en Pruisen van 7 

oktober 1816, dat betrekking heeft op de grens tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen van Mook 

naar het Noorden, en het Grenstraktaat tussen Nederland en het Koninkrijk Hannover van 2 juli 

1824, dat betrekking heeft op de grens tussen Nederland en Nedersaksen. Het Nederlands-Duitse 

Grensverdrag van 1960 heeft deze verdragen gewijzigd. De grens is vervolgens ingemeten door een 

grenscommissie op grond van art. 3 van het Grensverdrag en in december 1984 vastgelegd.20 Daar-

naast zijn in 1980 en 1992 kleine stukken land tussen Nederland en Duitsland uitgeruild.21 

Op enkele plekken wordt de grens tussen Nederland en Duitsland gevormd door een waterloop. In 

1992 zijn Nederland en Duitsland echter overeengekomen dat de grens tussen beide landen onver-

anderlijk is. Hierbij wordt uitgegaan van de opmetingsstukken die de basis vormden voor de vastleg-

ging in december 1984.22 

Het onveranderlijk maken van de grens kan ertoe leiden dat bij verandering van een waterloop kleine 

stukken waterloop in een ander land komen te liggen en daarmee de onderhoudsplicht overgaat van 

Nederland op Duitsland of omgekeerd. Ook kunnen kleine stukjes Nederland aan de Duitse kant van 

de waterloop komen te liggen en stukjes Duitsland aan de Nederlandse kant. Dit speelt nu onder 

andere bij de Glanerbeek. Een oplossing voor deze problemen is de uitruil van stukken grond tussen 

Nederland en Duitsland. Dit vereist een verdrag inzake grenscorrecties. Verder kan een nieuwe 

overeenkomst over de verdeling van het onderhoud gemaakt worden en kan de bestaande overeen-

komst aangepast worden. Dergelijke overeenkomsten moeten goedgekeurd worden door de natio-

nale regeringen (zie § 3.5). 

3.2 Waterafvoer en onderhoud 
Naast bepalingen over het verloop van de grens bevatte het Grenstraktaat tussen Nederland en 

Pruisen het algemene principe dat beken, grachten, sloten, kanalen en dergelijke die de grens 

vormen, gezamenlijk onderhouden dienen te worden (art. 30). Dit principe is nog steeds relevant 

voor grensvormende wateren waarvoor geen nieuwere overeenkomst over dit onderwerp gesloten 

is, zoals de Glanerbeek.23 

De afvoercapaciteit van de grenswateren is het enige onderwerp van de overeenkomsten over de 

Rammelbeek en de Oude Rammelbeek; de Dooze; de Dinkel in het grensgebied bij Gronau; het 

Schoonebeekerdiep/Grenzaa en de Nieuwe Sloot/Grenzschloot; de Puntbecke etc.; en de Dinkel, 

Dinkelkanaal en Holländischer Umleitungskanal. Het onderwerp speelt verder een belangrijke rol in 

de overeenkomst over de Vecht en enige zijtakken. Typische elementen in deze overeenkomsten 

zijn: 

 
20  Punt 1 aanvullend protocol bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek 

Duitsland inzake grenscorrecties (Tweede Verdrag inzake grenscorrecties) 's-Gravenhage, 20-10-1992, 
Tractatenblad 1993, 34. 

21  Zie het Eerste Verdrag inzake grenscorrecties, Bonn, 30-10-1980, Tractatenblad 1981, nr. 9; en het Tweede 

Verdrag inzake grenscorrecties. Vgl. art. 3 lid 2 Grensverdrag. 
22  Punt 2 Tweede Verdrag inzake grenscorrecties. 
23  De bepalingen over grenswateren uit het Grenstraktaat tussen Nederland en Hannover zijn allemaal later 

gewijzigd of hebben hun gelding verloren wegens gewijzigde omstandigheden: zie factsheet 2. 
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• Een omschrijving van de wateren en kunstwerken waarop zij van toepassing zijn. 

• De vastlegging in een grondplan of basisplan van de maatgevende toestand voor het 

onderhoud; dit grondplan bestaat uit één of meerdere overzichtskaarten, situatietekeningen of 

schetsen van eventuele verbeteringswerken, één of meerdere lengte en dwarsprofielen, en, in 

het geval van de Vecht, dijkhoogtes. 

• Bepalingen over het beheer van stuwen en stuwpeilen. 

• Vaststelling van de verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de grenswateren en de 

kunstwerken en eventuele financiële bijdrages. 

• Toezicht op het onderhoud, hetzij door een schouwcommissie met vertegenwoordigers van alle 

partijen bij de overeenkomst, die één of twee keer per jaar schouwt, hetzij door gezamenlijke 

opmeting van de grenswateren eens in de twee op drie jaar of op verzoek van één van de par-

tijen.24 

Verder zijn in een tweetal overeenkomsten bepalingen opgenomen over het opzetten van een 

waarschuwingsdienst voor hoogwater.25 

De vastlegging van de maatgevende toestand voor het onderhoud kan twee problemen opleveren. 

De bedoeling van de vastlegging is het bieden van duidelijkheid en zekerheid voor de partijen bij de 

overeenkomst. De maatgevende toestand is echter vastgelegd in een bijlage of bijlages die meestal 

niet gepubliceerd zijn en daarmee moeilijk te vinden zijn. Een tweede probleem is dat vastlegging het 

lastig kan maken om de grenswateren aan te passen aan veranderende omstandigheden, voorkeuren 

en inzichten. De overeenkomsten kunnen echter creatief geïnterpreteerd worden. Vanwege het 

expliciete of impliciete doel van de overeenkomsten om de afvoercapaciteit te verzekeren, kunnen 

de vastgelegde profielen geïnterpreteerd worden als minimumprofielen. Dit biedt ruimte voor 

vergroting als dit nodig is vanwege de gevolgen van klimaatverandering of om de ecologische toe-

stand te verbeteren. Ook kunnen de partijen de vastgelegde profielen zien als middelen in plaats van 

doelen en besluiten om in overleg andere middelen te kiezen zonder de overeenkomst aan te 

passen. In feite schorten zij dan de werking van overeenkomst op (zie § 5.1). 

3.3 Droogte en de toestand van de grenswateren 
Naast waterafvoer en het voorkomen van overstromingen krijgen ook droogte en lage afvoeren 

aandacht in de overeenkomsten, zij het in mindere mate. 

Art. 58 van het Grensverdrag van 1960 bevat algemene principes met betrekking tot de grenswa-

teren, die ook van toepassing zijn op de droogteproblematiek. Nederland en Duitsland verplichten 

zich om (lid 1): 

• naar behoren rekening te houden met de belangen van de andere partij; 

• alle maatregelen te nemen of te bevorderen voor de totstandbrenging van een geordende 

toestand van de grenswateren; 

• geen maatregelen te nemen of toe te laten die de andere partij wezenlijk nadeel berokkenen. 

 
24  Met één kleine uitzondering, kunnen de schouwcommissies alleen constateren en rapporteren en niet 

bevelen of beboeten. De uitzondering is de schouwcommissie voor de Laarwolder Wetering, 
Middenwaterleiding, Radewijkerbeek en Randwaterleiding, die de onmiddellijke opruiming van twee 
zandvangen kan bevelen (art. 7 lid 3 Overeenkomst over de Vecht en enige zijtakken). 

25  Art. 2 lid 7 en 7 lid 3 van de overeenkomst over de Vecht en enige zijtakken en art. 7 van de overeenkomst 

over de Dinkel, Dinkelkanaal en Holländischer Umleitungskanal. 



 
 

14 
 

Met betrekking tot droogte hebben de te nemen of bevorderen maatregelen “in het bijzonder” 

betrekking op het verhinderen van wateronttrekkingen die de andere partij wezenlijk kan benadelen 

(lid 2). Verder verplichten partijen zich om, binnen hun financiële mogelijkheden, ernaar te streven 

de waterstaatkundige toestand van de grenswateren op hun grondgebied te verbeteren in overeen-

stemming met de wederzijdse belangen en om eventueel, indien zulks billijk is, bij te dragen in de 

kosten van maatregelen op het grondgebied van de nabuurstaat (lid 3). Partijen moeten dus niet 

alleen significante schade in de nabuurstaat voorkomen, maar ook actief meewerken aan verbetering 

van de waterstaatkundige toestand. 

Art. 58 bevat een aantal vage termen, zoals “geordende toestand” en “waterstaatkundige toestand”. 

Op grond van het arrest van het Internationale Hof van Justitie van in zake het Gabčikovo-

Nagymaros-project (zie § 2.2), dienen deze termen geïnterpreteerd te worden in het licht van de 

huidige wetenschappelijke inzichten en de huidige normen. Concreet betekent dit dat onder “geor-

dende toestand” en “waterstaatkundige toestand” ook de goede ecologische toestand en het goede 

ecologische potentieel op grond van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) verstaan moet worden. 

Een beperking van het Grensverdrag is dat dit niet of nauwelijks van toepassing is op grondwater. 

“Grenswateren” worden in art. 56 lid 1 gedefinieerd als “oppervlaktewateren, inclusief oevers, die de 

Nederlands-Duitse grens overschrijden of deze ten dele vormen”. Grondwater valt alleen onder het 

Grensverdrag voor zover dit een significant effect heeft op deze oppervlaktewateren. 

De droogteproblematiek komt verder aan bod in een aantal uitvoeringsovereenkomsten op grond 

van art. 59 van het Grensverdrag. In de overeenkomst over de Vecht en enige zijtakken is afgespro-

ken om bij lage afvoeren binnen de wettelijke mogelijkheden een “spaarzaam waterbeheer” te 

voeren, vooral bij de wateronttrekking uit oppervlaktewateren (art. 2 lid 5). Hoewel art. 2 specifiek 

betrekking heeft op de hoofstroom van de Vecht zelf, zal het ook van toepassing zijn op de vermelde 

zijtakken.26 

In de overeenkomst over de Dinkel, het Dinkelkanaal en het Holländischer Umleitungskanal in het 

grensgebied bij Denekamp en Lage is vastgelegd dat (oppervlakte)wateronttrekking is toegestaan tot 

een waterstand van N.A.P. + 19,36 m bovenstrooms van de stuw Stokkenspiek. Dit zal gelezen 

moeten worden als “bij een minimale waterstand N.A.P. + 19,36 m”, omdat onttrekkingen bij hoge 

waterstanden geen probleem zijn. 

Ten slotte is er het verdrag uit 1975 over de verbindingen Nederland-Eems tussen het aan de linker-

zijde van de Eems gelegen Duitse gebied en het aangrenzende Nederlandse gebied. Dit verdrag 

bepaalt onder andere dat het Kanaal Almelo-Nordhorn, het Kanaal Coevorden-Piccardie en het 

verbindingskanaal tussen de Hoogeveensche Vaart en het Zuid-Noordkanaal niet meer bestemd zijn 

voor de grensoverschrijdende scheepvaart. In het verbindingskanaal zal op de grens een dam aange-

legd worden; in het Kanaal Almelo-Nordhorn was dat al in 1968 gebeurd. 

 
26  Het verdrag tussen Nederland en Pruisen betreffende de Dinkel en de Vecht (Berlijn, 17 oktober 1905) 

bevatte enkele bepaling met betrekking tot waterafvoeren, inclusief lage afvoeren. Dit verdrag is echter per 
14 november 1988 buiten werking gesteld, voor dat nog niet gebeurd was door de overeenkomst uit 1974 
over de Vecht en enige zijtakken (art. 8 Overeenkomst over de Dinkel, Dinkelkanaal en Holländischer 
Umleitungskanal bij Denekamp en Lage). 
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3.4 Waterkwaliteit 
Waterkwaliteit neemt geen centrale plaats in in de overeenkomsten. Een goede waterkwaliteit valt 

onder de begrippen “geordende toestand” en “waterstaatkundige toestand” uit art. 58 van het 

Grensverdrag, dat hierboven besproken is. In lid 2, punt e van dat artikel wordt als te nemen of 

bevorderen maatregel genoemd “het voorkomen van een overmatige verontreiniging van de grens-

wateren, waardoor de nabuurstaat bij het normale gebruik van het water wezenlijk kan worden 

benadeeld”. Men kan erover twisten of een goede chemische en ecologische toestand van het water 

overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC) valt onder het normale “gebruik” van water, 

maar heel belangrijk is dit niet, omdat de opsomming van maatregelen in lid 2 niet limitatief is. 

De enige andere overeenkomst die iets over waterkwaliteit meldt, is de overeenkomst over de Vecht 

en enige zijtakken. Hierin staat vermeld dat ter controle van de waterkwaliteit regelmatig water-

monsters zullen worden genomen op 50 m bovenstrooms van de kruising met het kanaal Coevorden-

Almelo (art. 2 lid 6). Verder zullen partijen een vertegenwoordiger aanwijzen voor het verrichten van 

onderzoeken naar onder andere verontreinigingen (art. 2 lid 8). Inhoudelijk zijn deze bepalingen 

grotendeels vervangen door de bepalingen uit Kaderrichtlijn Water over onder andere monitoring. 

Ecologie en natuurbescherming wordt in geen van de overeenkomsten expliciet genoemd. Zij vallen 

echter onder de begrippen “geordende toestand” en “waterstaatkundige toestand” uit art. 58 van 

het Grensverdrag (zie hierboven). 

3.5 Institutionele bepalingen 
Institutionele bepalingen anders dan over schouwcommissies en periodieke opmetingen zijn vooral 

te vinden in hoofdstuk 4 van het Grensverdrag. Nederland en Duitsland komen hierin overeen om 

regelmatig over alle waterstaatkundige vraagstukken die van belang zijn voor de nabuurstaat overleg 

te plegen binnen de Permanente Grenswaterencommissie (PGC; art. 56 en 66 lid 1). De PGC bestaat 

uit drie Nederlandse en drie Duitse leden en hun plaatsvervangers, die aangesteld worden door de 

regering van hun land (art. 65). 

De PGC moet zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van geplande maatregelen in Nederland 

of Duitsland die de waterstaatkundige toestand op het grondgebied van de andere partij wezenlijk 

kunnen beïnvloeden (art. 60). Elke partij kan tegen geplande of aangevangen maatregelen of tegen 

het uitblijven van maatregelen gemotiveerde bezwaren indienen bij de PGC (art. 61). Indien er 

bezwaar is ingediend, dient de uitvoering van de maatregelen opgeschort te worden totdat de 

beraadslagingen in de PGC of tussen de regeringen tot een einde gekomen zijn (art. 62).27 Als binnen 

de PGC geen overstemming wordt bereikt over een aanbeveling, dan moeten beide regeringen 

ernaar streven om overeenstemming te bereiken. Mocht dat niet lukken, dan kan iedere regering 

een beroep doen op het Scheidsgerecht (art. 67). 

Het Scheidsgerecht beslist in alle geschillen tussen partijen over de bepalingen van hoofdstuk 4 van 

het Grensverdrag en van de uitvoeringsovereenkomsten op basis van art. 59 (art. 69). Het 

Scheidsgerecht bestaat uit een permanente voorzitter, die niet de Duitse of Nederlandse nationaliteit 

mag bezitten, en een Nederlandse en Duitse assessor. De assessoren worden voor elke zaak apart 

aangesteld door de Nederlandse en de Duitse regering nadat de voorzitter een laatste 

bemiddelingspoging heeft gedaan (art. 70 lid 7 en art. 71). Het Scheidsgerecht beslist op basis van de 

 
27  Tenzij partijen anders overeenkomen of er sprake is van een spoedeisend belang bij uitvoering: zie art. 62. 
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bepalingen van hoofdstuk 4, de uitvoeringsovereenkomsten op grond van art. 59, en de algemene 

regels van het volkenrecht (art. 72 lid 1). De beslissingen van het Scheidsgerecht zijn bindend (art. 72 

lid 2 van het Grensverdrag en art. 81 van het Verdrag voor de vreedzame beslechting van 

internationale geschillen, 's-Gravenhage, 18 oktober 1907). 

Naast de hierboven genoemde taken, heeft de PGC de volgende taken en bevoegdheden (art. 66): 

• wederzijds verschaffen van inlichtingen en uitwisselen van ervaringen; 

• behandelen van klachten en voorstellen; 

• nagaan of bestaande overeenkomsten gewijzigd of aangevuld moeten worden; 

• behandelen van de vraag van de deelname in de kosten van maatregelen die de andere partij 

neemt; 

• het inspecteren van grenswateren; 

• het doen van aanbevelingen. 

De PGC kan naar behoefte subcommissies voor afzonderlijke grenswateren instellen. Hierin zijn 

provincies, gemeenten en (andere) publiekrechtelijke lichamen vertegenwoordigd zijn (art. 68 jo. art. 

56). Voor het studiegebied zijn de subcommissies E (Vecht-Dinkel) en F (Bourtanger Veen) van 

belang. Het reglement van Orde van de PGC voor zover dit de subcommissies betreft (art. 65 lid 4) is 

ook van toepassing op de verschillende schouwcommissies (zie de verschillende uitvoerings-

overeenkomsten). 

Voor de uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk 4 kunnen Nederland en Duitsland “naar be-

hoefte” bijzondere overeenkomsten voor afzonderlijke grenswateren sluiten (art. 59 lid 1). Deze 

uitvoeringsovereenkomsten kunnen ook gesloten worden tussen Nederland en de deelstaten 

Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen en tussen provincies, gemeenten en publiekrechtelijke licha-

men. In die gevallen moeten de overeenkomsten goedgekeurd worden door de Duitse regering of de 

Duitse en de Nederlandse regering (art. 59 lid 1 en 2). Bestaande overeenkomsten over de grenswa-

teren blijven van kracht totdat ze gewijzigd of aangevuld worden, ook als zij strijden met hoofdstuk 4 

van het Grensverdrag (art. 59 lid 3). 

Tot slot bepaalt het Grensverdrag dat alle aangelegenheden waarop hoofdstuk 4 betrekking heeft, 

beoordeeld moeten worden, in de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig de waterstaats-

wetgeving van de Bond (Bund) en de deelstaten, en in Nederland overeenkomstig de waterstaats-

wetgeving van het Rijk en de provincies, inclusief de reglementen voor de waterschappen 

(Slotprotocol, art. 10). 

De PGC en haar subcommissies zijn niet de enige samenwerkingsverbanden voor het grensover-

schrijdende waterbeheer. Op grond van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EC) zijn de lidstaten van de 

Europese Unie verplicht om voor hun internationale stroomgebiedsdistricten internationale stroom-

gebiedbeheersplannen op te stellen en de programma’s van maatregelen voor de nationale delen 

van deze stroomgebiedsdistricten te coördineren.28 Voor de bilaterale coördinatie in het 

Rijnstroomgebied hebben Nederland en Duitsland onder andere de stuurgroep en de werkgroep 

 
28  Art. 3 lid 4, art. 11 en art. 13 Kaderrichtlijn Water. Wordt er geen internationaal stroomgebiedsbeheersplan 

opgesteld, dan moeten de lidstaten stroomgebiedbeheersplannen voor hun deel van het 
stroomgebiedsdistrict opstellen en deze coördineren (art. 13 lid 2 Kaderrichtlijn Water). Voor de Rijn is een 
internationaal stroomgebiedbeheersplan tot stand gekomen. 
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Rijndelta opgericht (Steuerungsgruppe Deltarhein/SGDR resp. Arbeitsgruppe Deltarhein/AGDR). De 

taak van beide werkgroepen is breder dan die van de PGC, aangezien deze zich ook bezighouden met 

grondwater en met de Rijn zelf. De taak van de PGC is echter juridisch vastgelegd, niet alleen in het 

Grensverdrag maar ook in de Nederlandse Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag. Verder 

heeft de PGC een formele rol bij de behandeling van bezwaren en beslechting van geschillen. De 

stuurgroep Rijndelta kan ook een rol spelen bij de beslechting van geschillen, maar als er gebruik 

gemaakt moet worden van het Scheidsgerecht (wat voor zover bekend nog nooit gebeurd is), dan 

loopt de voorgeschreven route via de PGC. Een laatste verschil tussen de stuur- en werkgroep 

Rijndelta en de PGC en haar subcommissies is hun samenstelling. De samenstelling is echter niet 

juridisch vastgelegd (Rijndelta) of niet in detail vastgelegd (PGC) en kan in onderling overleg aange-

past worden. 

Ook op project- en programmabasis wordt er samengewerkt, zoals binnen de projecten POV Vecht 

en LIVING Vecht-Dinkel. Verder is in 2012 het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbe-

heer (GPRW) opgericht, waarbinnen de waterbeheerders aan beide zijden van de grens samenwer-

ken. Ten slotte biedt de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

5 juli 2006 de mogelijkheid om een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) op te 

richten. Een EGTS bezit rechtspersoonlijkheid en kan zelf contracten sluiten en (Europese) fondsen 

verwerven, maar hij kan geen regelgevende bevoegdheden krijgen. 

3.6 Juridische status 
Een formeel aandachtspunt is de juridische status van de overeenkomsten: volkenrechtelijke verdrag 

of niet? Zoals kort besproken in § 2.2, zijn verdragen verbindend voor Staten en gaan daarmee boven 

nationale wet- en regelgeving. Andere overeenkomsten zijn dat niet. Verder is het dubieus of over-

eenkomsten zonder verdragsstatus overeenkomsten kunnen wijzigen die wel verdragsstatus hebben. 

De twee grenstraktaten die geanalyseerd zijn en het Grensverdrag zijn ongetwijfeld verdragen. Voor 

de uitvoeringsovereenkomsten op grond van art. 59 is dat niet duidelijk.29 De eerste vraag is of art. 

59 van het Grensverdrag, decentrale overheden de bevoegdheid geeft om verdragen te sluiten. Vóór 

bevoegdheid pleiten het goedkeuringsvereiste van de overeenkomsten op grond van art. 59 en het 

bestaan van een apart Scheidsgerecht, dat onder andere de “algemene regels van het volkenrecht” 

dient toe te passen (art. 72 lid 1 Grensverdrag). Zoals in de vorige paragraaf beschreven, is het 

Scheidsgerecht echter primair bedoeld voor het geval de nationale regeringen de geschillen niet 

kunnen oplossen en niet voor de partijen bij de uitvoeringsovereenkomst. Tegen bevoegdheid pleit 

de bewoording van art. 59. Dit artikel gebruikt de algemene term “overeenkomst” in plaats van de 

(in het Nederlands) meer specifieke term verdrag. 

Een aantal van de uitvoeringsovereenkomsten op grond van art. 59 zijn gesloten door de nationale 

regeringen. Dit maakt deze overeenkomsten echter niet automatisch tot verdragen: de partijen 

moeten ook de intentie hebben gehad om een verdrag tot stand te brengen. In dit verband is art. 10 

van het slotprotocol bij het Grensverdrag van belang, dat bepaalt dat alle aangelegenheden waarop 

 
29  Zie Seerden, R. J. G. H. (1993). Publiekrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale 

overheden: juridische aspecten van publiekrechtelijke afspraken tussen Nederlandse decentrale overheden 
en hun “counterparts” in Belgie en Duitsland. Apeldoorn: Maklu, pp. 25-36 en 223-227; en Rijswick, M. van, 
Gilissen, H. K., en J. van Kempe (2010). The need for international and regional transboundary cooperation 
in European river basin management as a result of new approaches in EC water law, ERA Forum, 129-157. 
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de bepalingen van hoofdstuk 4 van het Grensverdrag betrekking hebben, beoordeeld moeten 

worden overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving. Art. 2 lid 5 van de overeenkomst over de 

Vecht en enige zijtakken is nog explicieter. Dit artikel bepaalt dat partijen in periodes met lage 

afvoeren een spaarzaam waterbeheer moeten voeren “binnen het kader van de mogelijkheden die 

de wet biedt”. Onder “wet” moet hier de nationale wet- en regelgeving verstaan worden. 

Ook de inhoud van de overeenkomsten van belang. Zoals hierboven beschreven, bevatten deze 

vooral afspraken over onderhoud en andere werkafspraken. Over het algemeen vereisen deze geen 

aanpassing van het nationale recht. Het is echter denkbaar dat deze afspraken in de praktijk in 

conflict komen met (nieuwer) nationaal recht of met Europees recht, bijvoorbeeld omdat het met de 

afgesproken profielen onmogelijk is om overstromingsnormen of de doelen van de Kaderrichtlijn 

Water te halen. Het gaat echter te ver om hieruit af te leiden dat deze overeenkomsten daarom een 

volkenrechtelijk karakter hebben. Een meer voor de hand liggende conclusie is dat de overeenkom-

sten in die gevallen gewijzigd of zo mogelijk anders geïnterpreteerd moeten worden.30 

Een aantal overeenkomsten bepaalt dat een eerdere overeenkomst geheel of gedeeltelijk zijn 

werking verliest. Voor zover die eerdere overeenkomst een verdrag is, zou men hieruit kunnen 

afleiden dat de nieuwe overeenkomst ook een verdrag is. Dit speelt bij de overeenkomst over de 

Vecht en enige zijtakken, de overeenkomst over de Dinkel, het Dinkelkanaal en het Holländischer 

Umleitungskanal, en de overeenkomst Verbindingen Nederland-Eems. De overeenkomst over het 

Schoonebeekerdiep/de Grenzaa en de Nieuwe Sloot/Grenzschloot stelt twee overeenkomsten uit 

1929 en 1956 buiten werking, maar in dit geval is het duidelijk dat deze geen verdrag waren: zij zijn 

gesloten tussen lagere overheden en art. 59 van het Grensverdrag bestond toen nog niet. 

De conclusie met betrekking tot de verdragsstatus van de overeenkomsten is dat, met uitzondering 

van de grensverdragen, deze niet geheel duidelijk is. Dit hoeft geen probleem te zijn zolang er 

overeenstemming is tussen de betrokken partijen over de praktische consequenties van de overeen-

komsten en de te volgen procedures. 

3.7 Wijziging en opzegging 
Wat betreft de wijziging en opzegging of ontbinding van overeenkomsten moet onderscheid gemaakt 

worden tussen enerzijds de overeenkomsten die hierover geen specifieke bepalingen bevatten, en 

anderzijds de overeenkomsten die dat wel doen. Voor de eerste groep overeenkomsten gelden de 

bepalingen uit het Weens Verdragenverdrag, het privaatrecht en het bestuursrecht. De procedure 

voor wijziging en opzegging is grotendeels hetzelfde als voor totstandkoming: dezelfde partijen zijn 

erbij betrokken en overeenstemming is vereist.31 In twee gevallen kunnen overeenkomsten echter 

eenzijdig opgezegd of ontbonden worden: 

 
30  Ook bij strijd tussen EU-richtlijnen en overeenkomsten met verdragsstatus kunnen de richtlijnen 

prevaleren. Volgens het Europese recht staan verdragen hiërarchische boven secundaire Europese 
regelgeving, zoals richtlijnen, maar alleen als de verdragsbepalingen directe werking hebben, dat wil 
zeggen: gelden zonder eerst omgezet te zijn in Europees recht. Dat is het geval als zij voldoende duidelijk, 
precies en onvoorwaardelijk zijn. Verdragsbepalingen zonder directe werking kunnen wel de interpretatie 
van het Europese recht beïnvloeden (“conforme interpretatie”). Het Hof van Justitie van de Europese Unie 
neemt sinds 2008 minder snel directe werking van verdragsbepalingen aan en past ook minder vaak 
conforme interpretatie toe. Zie Ziegler, K. S.: The relationship between EU law and international law, 
University of Leicester School of Law Research Paper No. 15-04 , University of Leicester, Leicester, 2015. 

31  Art. 54 Weens Verdragenverdrag. 
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1. Als één of meer van de andere partijen de overeenkomst niet naleeft.32 

2. Bij significante onvoorziene omstandigheden.33 

De meeste overeenkomsten bevatten specifieke bepaling over wijziging en opzegging. In vijf over-

eenkomsten is expliciet bepaald dat wijziging goedkeuring behoeft van de regeringen van Nederland 

en Duitsland (nummers 5, 7, 8, 9 en 10: zie box 2). In drie van deze overeenkomsten wordt echter 

een uitzondering gemaakt voor wijziging van de bijlagen met daarin de maatgevende toestand voor 

het onderhoud. Deze kunnen door de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel of Drenthe en 

door de Bezirksregierung Münster of Weser-Ems goedgekeurd worden (nr. 8, 9 en 10). De 

Bezirksregierung Weser-Ems bestaat echter niet meer, omdat per 1 januari 2005 de Bezirke in Neder-

saksen opgeheven zijn. Hoogstwaarschijnlijk is nu NLWKN bevoegd om wijziging van de bijlagen goed 

te keuren.34 

In de overeenkomst over de Dinkel, Dinkelkanaal en Holländischer Umleitungskanal is bepaald dat 

het grondplan met maatgevende dwarsprofielen “in onderling overleg” (im Einvernehmen) tussen 

Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Bezirksregierung Weser-Ems veranderd kan worden 

(art. 2). Waarschijnlijk zullen ook de Nederlandse regering en Nedersaksen hierbij betrokken worden, 

omdat zij de overeenkomst gesloten hebben, en mogelijk ook de regering van Duitsland (op grond 

van art. 59 van het Grensverdrag). 

De overeenkomst over de Vecht en enige zijtakken tussen Nederland en Nedersaksen meldt niets 

over wijziging. Deze overeenkomst is echter gebaseerd op art. 59 lid 1 van het Grensverdrag, en dit 

artikel meldt dat voor dergelijke overeenkomsten toestemming nodig is van de regering van Duits-

land. Logischerwijs is dan ook toestemming voor wijziging nodig. 

 
32  Art. 60 Weens Verdragenverdrag: de niet-naleving moet betrekking hebben op een bepaling die van 

“wezenlijk belang” is voor de uitvoering van het verdrag of de andere partij moet het hele verdrag 
verwerpen. 

 Art. 6:265-279 Burgerlijk Wetboek (Nederland): de tekortkoming mag niet van “geringe betekenis” zijn of 
gezien haar “bijzondere aard” geen ontbinding rechtvaardigen. 

 Par. 314 lid 1 en 2 Bürgerliches Gesetzbuch (Duitsland): Langlopende overeenkomsten kunnen om 
gewichtige redenen opgezegd worden als, rekening houdend met alle omstandigheden van het specifieke 
geval en met afweging van de betrokken belangen, voortzetting niet vereist kan worden. Als mogelijke 
gewichtige reden wordt expliciet het niet nakomen van een overeenkomst door de andere partij genoemd. 

33  Bij verdragen kunnen partijen zich hier alleen op beroepen als a) de verandering onvoorzien was; b) de 

omstandigheden essentieel waren voor instemming met het verdrag; en c) door de verandering de 
strekking van de verplichtingen uit het verdrag geheel en al wordt gewijzigd (art. 62 Weens 
Verdragenverdrag). 

 Volgens het Nederlandse burgerlijke recht kan één van de partijen gehele of gedeeltelijke ontbinding van 
een overeenkomst vorderen op grond van onvoorziene omstandigheden “welke van dien aard zijn dat de 
wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst niet mag verwachten” (art. 6:258 Burgerlijk Wetboek). 

 Zie voor het Duitsland burgerlijke recht par. 314 lid 1 Bürgerliches Gesetzbuch (vorige voetnoot). De 
partijen bij een bestuursovereenkomst kunnen volgens Duits recht aanpassing van de overeenkomst eisen 
of, als aanpassing niet mogelijk of redelijk is, de overeenkomst opzeggen, indien de omstandigheden die 
maatgevend waren voor de inhoud van de overeenkomst zich wezenlijk veranderd hebben (par. 60 
Verwaltungsverfahrensgesetz). 

34  Volgens art. 1 lid 2 van het Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung in Niedersachsen van november 

2004 nemen de ministeries en de Staatskanselarij de taken over van de Bezirke voor zover deze niet aan 
een ander orgaan overgedragen zijn. 
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Een aantal overeenkomsten meldt dat zij voor een periode van 20 of 25 jaar aangegaan zijn. Wan-

neer deze overeenkomsten niet 3 jaar voor het aflopen van de geldigheidsduur per aangetekende 

brief worden opgezegd, wordt de geldigheidsduur stilzwijgend met telkens vijf of tien jaar verlengd. 

In box 2 is te zien welke overeenkomsten het betreft en wanneer de eerstkomende deadline voor 

opzegging is. Op grond van art. 59 van het Grensverdrag vereist opzegging waarschijnlijk goedkeuring 

door de nationale regering. 

Box 2: Specifieke bepalingen met betrekking tot wijziging en opzegging/ontbinding 

 Goedkeuring regering voor wijziging en 
opzegging vereist?1 

Eenzijdige opzegging 
mogelijk2 en eerst-
volgende deadline 

1. Grenstraktaat Nederland-
Pruisen 

N.v.t. Nee 

2. Grenstraktaat Nederland-
Hannover 

N.v.t. Nee 

3. Grensverdrag N.v.t. Nee 

4. Vecht en enige zijtakken Ja (n.v.t. voor Nederland) Nee 

5. Rammelbeek en de Oude 
Rammelbeek 

Ja Elke vijf jaar; 
eerstkomende deadline: 
6-jan-2026 voor opzegging 
per 7-jan-2029. 

6. Verbindingen Nederland-Eems N.v.t. Nee 

7. Dooze Ja Elke vijf jaar; 
eerstkomende deadline: 
9-okt-2021 voor opzegging 
per 10-okt-2024. 

8. Dinkel bij Gronau Ja. 
Wijziging van het grondplan met maatge-
vende profielen behoeft alleen goedkeuring 
van de regeringspresident te Munster en 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

Elke 10 jaar; 
eerstkomende deadline: 
9-nov-2030 voor opzeg-
ging per 10-nov-2033. 

9. Schoonebeekerdiep/Grenzaa 
en de Nieuwe 
Sloot/Grenzschloot 

Ja. 
Wijziging van het basisplan met maatge-
vende profielen en tekeningen van de 
kunstwerken behoeft alleen goedkeuring 
van de Bezirksregierung Weser-Ems en 
Gedeputeerde Staten van Drenthe.3 

Elke vijf jaar; 
eerstkomende deadline: 
23-nov-2025 voor opzeg-
ging per 24-nov-2028. 

10. Puntbecke, Haarmanngraben, 
Ravenshorster Bach, Stollwerk-
graben, Aarninkgraben en 
Ohmanngraben 

Ja. 
Wijziging van het grondplan met situatie-
tekeningen en maatgevende profielen 
behoeft alleen goedkeuring van de 
Bezirksregierung Weser-Ems en 
Gedeputeerde Staten van Overijssel.3 

Elke 10 jaar; 
eerstkomende deadline: 
6-aug-2029 voor opzeg-
ging per 7-aug-2032. 

11. Dinkel, Dinkelkanaal en Hollän-
discher Umleitungskanal 

Ja (n.v.t. voor Nederland). 
Het grondplan met maatgevende dwars-
profielen kan in onderling overleg tussen 
Gedeputeerde Staten van Overijssel en de 
Bezirksregierung Weser-Ems veranderd 
worden.3 

Nee 

1  N.v.t.: de regering is partij bij de overeenkomst. 
2  Los van opzegging wegens niet-naleving overeenkomst door andere partij(en) of significante onvoorziene 

omstandigheden. 
3  Nu hoogstwaarschijnlijk NLWKN/het Niedersachsische Umwelministerium.  
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4. Evaluatie 
 

In dit hoofdstuk worden onderzoeksvragen 3 tot en met 6 en 8 beantwoord: 

3. Zijn de huidige overeenkomsten bekend bij betrokkenen? 

4. Worden zij ervaren als belemmerend voor goed waterbeheer? 

5. Welke toekomstige wateropgaven met een grensoverschrijdende component zien betrokkenen? 

6. Kunnen de huidige overeenkomsten hiervoor een belemmering vormen? 

8. Welke alternatieven voor overeenkomsten zijn er (bijvoorbeeld informele coöperatie, bestaande 

fora)? 

Vraag 8 is gedurende het onderzoek verbreed tot de vraag hoe goed de huidige grensoverschrij-

dende samenwerking is. Dit is belangrijke achtergrondinformatie om het functioneren van de huidige 

overeenkomsten te kunnen begrijpen en daarom zal deze vraag als eerste behandeld worden. 

4.1 Samenwerking 
Uit alle interviews is gebleken dat de grensoverschrijdende samenwerking goed verloopt. Als er 

problemen zijn, belt men elkaar. Zowel op uitvoerend niveau (interview 10) als bestuurlijk niveau 

wordt er regelmatig gezamenlijk gebarbecued. Verder komt men elkaar regelmatig tegen in de 

verschillende overlegfora: 

• de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie (PGC); 

• de subcommissies van de PGC - in het studiegebied: subcommissies E (Vecht-Dinkel) en F 

(Bourtanger Veen); 

• de stuurgroep en de werkgroep Rijndelta (Steuerungsgruppe Deltarhein/SGDR resp. 

Arbeitsgruppe Deltarhein/AGDR); 

• het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW); 

• samenwerking binnen verscheidene projecten, zoals het INTERREG-project LIVING Vecht-Dinkel. 

Natuurlijk zijn er soms verschillen van inzicht tussen Nederland en Duitsland, maar deze zijn er ook 

binnen Nederland en Duitsland. Deze hebben onder andere betrekking op het nut en de noodzaak 

van de verschillende fora. Aan Duitse kant zijn de budgetten voor het waterbeheer veel kleiner dan 

aan Nederlandse kant en is er ook veel minder personeel. Daarom is het grote aantal fora en over-

leggen soms lastig. 

Aan Duitse kant heeft samenwerking binnen de PGC en zijn subcommissies soms de voorkeur boven 

het GPRW, omdat de federale overheid daarbij betrokken is (in de plenaire commissie) en omdat de 

PGC formeel vastgelegd is. Op lagere overheidsniveaus wordt het GPRW gewaardeerd, omdat de 

samenwerking concreter is. Men stelt echter ook prijs op lidmaatschap van de formele fora als 

erkenning van hun rol in het waterbeheer en vanwege de contacten met hogere overheidsniveaus. 

Aan Nederlandse kant wordt erkend dat de PGC en de subcommissies E en F niet de plekken zijn 

waar nieuwe samenwerking opgezet wordt, maar de contacten worden wel gewaardeerd (bv. 

interview 1). Wat verder meespeelt, is dat aan Nederlandse kant de partijen in de verschillende fora 

grotendeels hetzelfde zijn - met uitzondering van de plenaire PGC altijd het waterschap, terwijl aan 

Duitse kant de samenstelling meer varieert. 
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Het doen van aanbevelingen voor de internationale samenwerkingsstructuur behoorde niet tot de 

opdracht, en het is ook niet makkelijk vanwege de verschillen tussen de organisatie van het Neder-

landse en het Duitse waterbeheer (zie ook § 5.2). De internationale samenwerkingsstructuur zelf is 

een belangrijk onderwerp voor de internationale samenwerking. Zoals bij alle samenwerking is 

erkenning van de verschillende visies hierbij een belangrijke stap.35 

4.2 Bekendheid met overeenkomsten 
De geïnterviewden waren op de hoogte van het bestaan van de overeenkomsten, ook omdat wij ter 

voorbereiding op het interview de relevante factsheets opgestuurd hadden. De inhoud van de 

overeenkomsten was echter niet altijd in detail bekend. Zo was het Vechteverband goed op de 

hoogte van de voor hen relevante uitvoeringsovereenkomsten op grond van art. 59 van het Grens-

verdrag, maar niet van het Grensverdrag zelf. Op nationaal niveau is de situatie precies omgekeerd. 

Hier is het Grensverdrag zelf goed bekend, maar de uitvoeringsovereenkomsten niet in detail. 

Aan Nederlandse zijde liep men tegen het bestaan van de uitvoeringsovereenkomsten op bij (het 

plannen van) ingrepen in de Dinkel bij Gronau (waterschap Vechtstromen, interview 4) en de Rams-

beek (waterschap Rijn en IJssel, interview 5). Waterschap Rijn en IJssel had geen rekening gehouden 

met de overeenkomst over de Ramsbeek en Veengoot uit 1973.36 Waterschap Vechtstromen was wel 

op de hoogte van de overeenkomst uit 1981 over de Dinkel bij Gronau, maar had het idee dat deze 

vooral de verantwoordelijkheden voor onderhoud regelde en niet lengte- en dwarsprofielen vast-

legde. Deze kwestie was de aanleiding voor het huidige onderzoek. 

De overeenkomsten zijn online te vinden in de Verdragenbank, zowel in het Nederlands als in het 

Duits, echter zonder de meeste bijlagen (zie § 2.2). 

4.3 Rol in het huidige waterbeheer 
Voor wat betreft de rol in het huidige waterbeheer moet onderscheid gemaakt worden tussen het 

Grensverdrag enerzijds en de uitvoeringsovereenkomsten anderzijds. Als voortvloeisel van de 

bepalingen in hoofdstuk 4 van het Grensverdrag zijn de PGC en haar subcommissies in het leven 

geroepen (zie § 3.5 en 4.1). Hoofdstuk 4 bevat een aantal belangrijke algemene principes voor het 

grensoverschrijdende waterbeheer en (mocht dit ooit weer gaan spelen) conflictoplossing (zie ook 

§ 3.3). De rol van het Grensverdrag is gedeeltelijk overgenomen - maar niet helemaal - door 

nieuwere Europese richtlijnen en samenwerkingsgremia. Zo is de rapportage aan de PGC over de 

waterkwaliteit afgeschaft, omdat hierover al uitgebreid binnen de werkgroep Rijndelta in het kader 

van de Kaderrichtlijn Water gesproken wordt (interview 8). 

De uitvoeringsovereenkomsten zijn vooral lokaal van belang. Omdat zij in meer of mindere mate de 

toestand van de grenswateren vastleggen, zijn zij van groot belang bij beekherstel- en andere 

herinrichtingsprojecten (bv. interview 2, 3, 4 en 5). Echter, ook voor het beheer en onderhoud bieden 

zij enige houvast. Zij bevatten bepalingen over de verdeling van het onderhoud en over bijvoorbeeld 

het beheer van stuwen. Vaak is dit houvast nog werkbaar en zinnig (interview 9), maar de implemen-

tatie van Europese richtlijnen kan er ook toe leiden dat deze herzien moeten worden (interview 8). 

 
35  Gray, B. (1989). Collaborating : finding common ground for multiparty problems. San Francisco: Jossey-Bass; 

Huxham, C., en Vangen, S. (2013). Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advan-
tage. Routledge, 2013. 

36  Deze overeenkomst wordt in dit rapport niet behandeld omdat de Ramsbeek buiten het studiegebied valt. 
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Op verschillende niveaus is de samenwerking dusdanig goed, dat het feitelijke waterbeheer niet 

meteen anders zou zijn zonder de overeenkomsten. Als er kwesties spelen en zeker als er overstro-

mingen dreigen, pakt men niet als eerste de overeenkomst uit de kast, maar belt men elkaar (inter-

view 10). Toch kunnen de huidige overeenkomsten niet zomaar opgezegd worden. Eerst zal men een 

gedetailleerd overzicht moeten hebben van de consequenties (interview 2). Aan Duitse kant worden 

de overeenkomsten gezien als belangrijk instrument om zich tegenover hogere overheden te ver-

antwoorden (interview 7). Dit weerspiegelt de meer hiërarchische bestuurscultuur in Duitsland. 

4.4 Toekomstige wateropgaven 
Tabel 1 (volgende pagina) geeft een overzicht van de toekomstige uitdagingen met grensoverschrij-

dende aspecten die in de interviews genoemd zijn. Sommige geïnterviewden waren specifieker dan 

anderen en benoemden specifieke onderwerpen zoals de nitraat- en fosfaatproblematiek, terwijl 

andere in meer algemene zin waterkwaliteit en ecologie noemden. Voor de duidelijkheid hebben we 

de antwoorden daarom geclusterd. 

Tabel 1 toont aan hoeveel onderwerpen met grensoverschrijdende aspecten de geïnterviewden zien. 

Vanzelfsprekend zijn er wel enige verschillen tussen de geïnterviewden. Deze zijn gedeeltelijk terug 

te voeren op verschillen in de taken van hun organisatie en hun specifieke functie. De persoonlijke 

kennis en ervaringen van de geïnterviewden kunnen ook een rol spelen. 

Bij veel van de genoemde onderwerpen is samenwerking nodig, omdat activiteiten bovenstrooms 

effecten kunnen hebben benedenstrooms. Ook het omgekeerde kan voorkomen, bijvoorbeeld als 

het dwarsprofiel van een grenswater verkleind wordt en water bovenstrooms daardoor opgestuwd 

wordt. In andere gevallen is er geen direct grensoverschrijdend effect, maar loopt men aan beide 

kanten van de grens tegen vergelijkbare problemen aan. In die gevallen kan uitwisseling van kennis, 

benaderingen en ervaringen nuttig zijn. Het Vechteverband noemde in dit verband bijvoorbeeld de 

andere, meer pragmatische omgang bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water met kunstma-

tige ontwateringskanalen. 

De huidige overeenkomsten worden niet als een belemmering voor de toekomstige samenwerking 

gezien. Hoofdstuk 4 van het Nederlands-Duitse Grensverdrag van 1960, waarop de overeenkomsten 

gebaseerd zijn, biedt alle ruimte voor verdere samenwerking. De overeenkomsten op zichzelf stimu-

leren de samenwerking echter niet. Of overeenkomsten voor toekomstige samenwerking nuttig of 

nodig kunnen zijn, zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden. 
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Tabel 1: Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component die in de interviews genoemd zijn 
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Klimaatverandering  X  X X       X  

Waterschaarste en lage afvoeren  X  X X X  X X X X   

• Beregening       X       

• Grondwater    X       X   

• Beheer naar Nederlands 

voorbeeld 

        X X    

Hoogwater  X   X   X   X   

• Vasthouden en bergen          X    

• Verdere implementatie Richtlijn 

Overstromingsrisico’s 

     X      X  

Waterkwaliteit en ecologie  X  X          

• Verschil in doelen        X X X    

• Verdere implementatie 

Kaderrichtlijn Water 

 X    X      X X 

• Waterkwaliteit     X         

• Ecologie, inclusief vismigratie    X X      X  X 

• Nitraat- en fosfaatproblema-

tiek 

   X X   X      

• Bestrijdingsmiddelen    X          

• Medicijnresten    X          

• Voorkomen extreme stof-

belasting 

    X         

• Afstemmen werking RWZI’s     X         

Integraal beheer      X        

Calamiteitenbeheersing    X X      X   

Beheer veengebieden       X       

Onderhoud     X         

Bestrijding muskus- en beverratten     X        X 

Omgang met bevers     X         

Afstemmen hydrologische 

afvoermodellen 

    X         

Monitoring           X   

Verschil in hulpmiddelen (budget, 

personeel) 

      X X      
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5. Aanpassing 
 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen 7 en 9 beantwoord: 

7. Hoe kunnen de overeenkomsten aangepast of vervangen worden? 

9. Hoe groot is de behoefte aan aanpassing, vervanging of alternatieven bij waterbeheerders en in 

hoeverre zijn bevoegde gezagen bereid hieraan mee te werken? 

Het antwoord op vraag 7 is vooral juridisch, terwijl voor de beantwoording van vraag 9 veel gebruik 

gemaakt is van de interviews (bijlage 2). Beide vragen zullen gezamenlijk behandeld worden. In 

paragraaf 5.1 zal besproken worden hoe om te gaan met de huidige overeenkomsten op de korte 

termijn. In paragraaf 5.2 zal de vraag aan bod komen hoe de toekomstige samenwerking op de 

langere termijn bevorderd kan worden. 

5.1 Korte termijn 

Grensverdrag 

Voor de korte termijn is bestaat er weinig behoefte aan aanpassing van het Grensverdrag zelf. 

Weliswaar is aanpassing van het Grensverdrag een aantal keren in de interviews vermeld, maar bij 

doorvragen bleek dat aanpassing van de uitvoeringsovereenkomsten veelal voldoende zou zijn om 

knelpunten op te lossen. Het Grensverdrag zelf biedt alle ruimte aan samenwerking op het gebied 

van waterkwaliteit, renaturalisatie, ecologie en klimaatadaptatie (§ 3.3). Grondwater valt niet of 

nauwelijks onder het Grensverdrag, maar het verdrag staat samenwerking op het gebied van grond-

water niet in de weg en er zijn geen juridische belemmeringen om in de PGC en de subcommissies 

ook grondwaterzaken te bespreken. 

Het Grensverdrag bepaalt onder andere dat partijen binnen de PGC over waterstaatkundige vraag-

stukken overleggen (§ 3.5). Het bevat geen verplichting om alleen of voornamelijk in het kader van 

de PGC samen te overleggen. Welke fora men waarvoor wil gebruiken is een kwestie waar de par-

tijen het onderling eens over moeten worden (§ 4.1). Het antwoord op die vraag vereist echter geen 

aanpassing van het Grensverdrag. 

De uitvoeringsovereenkomsten vereisen wat meer aandacht. Zij zijn gedeeltelijk verouderd en vaak 

niet in detail bekend. Hierdoor kan men onaangenaam verrast worden, bijvoorbeeld als er overeen-

stemming is om een grenswater een natuurlijker profiel te geven, maar het profiel is in een overeen-

komst vastgelegd. 

Meer bekendheid overeenkomsten 

Een eerste stap om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen, is om meer bekend-

heid te geven aan de overeenkomsten. Het huidige project heeft hier al aan bijgedragen. De over-

eenkomsten zelf zijn zonder de meeste bijlagen te vinden in de Verdragenbank (verdragen-

bank.overheid.nl). De bijlagen zijn gescand en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever. Zij 

zullen ook opgenomen worden in de Verdragenbank. De SDU, die de Verdragenbank verzorgt, heeft 

echter laten weten dat dit wat langer kan duren, omdat de bijlagen in veel gevallen te groot zijn om 

direct te uploaden. In de tussentijd kunnen de verdragen inclusief de bijlagen online gezet worden. 

De website van waterschap Vechtstromen is een voor de hand liggende optie. Ook zouden de 
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verdragen met bijlagen in de openbaar toegankelijke repository van de TU Delft bibliotheek gezet 

kunnen worden, maar er moet gekeken worden of de filesize dat toelaat. 

(Gedeeltelijke) opschorting 

Er zijn verschillende opties voor het geval een bestaande overeenkomst een obstakel blijkt te zijn 

voor het voorgenomen waterbeheer. In de eerste plaats kunnen partijen in onderling besluiten om 

de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Alleen uitvoering van de 

onderdelen die een obstakel opleveren, hoeven op geschort te worden. De overeenkomsten houden 

hun gelding en partijen kunnen later weer uitvoering eisen, maar alleen als uitvoering praktisch 

mogelijk is en de omstandigheden in de tussentijd niet te veel veranderd zijn. 

Een aandachtspunt bij opschorting is de positie van derden-belanghebbenden, zoals agrariërs die last 

krijgen van vernatting. Overeenkomsten verbinden alleen de partijen bij de overeenkomst, maar 

derden-belanghebbenden zouden zich op het rechtszekerheidsbeginsel kunnen beroepen en hervat-

ting van de uitvoering of schadevergoeding kunnen eisen. Waterbeheerders moeten zich echter 

sowieso aan de nationale en Europese regelgeving op het gebied van het waterbeheer houden. Zo 

zal bij wijziging van een profiel van een waterloop op Nederlands grondgebied de legger van het 

waterschap aangepast moeten worden. Belanghebbenden moeten hierbij betrokken worden en zij 

kunnen bezwaar indienen en later in beroep gaan bij de rechtbank. Bovendien kan het waterschap 

verplicht zijn schadevergoeding (“bestuurscompensatie”) aan te bieden.37 Ook in Duitsland kan 

schadevergoeding verplicht zijn bij rechtmatig overheidshandelen.38 Zolang er goed voorafgaand 

overleg is, voldaan wordt aan de nationale en Europese regelgeving, en er redelijke 

schadevergoeding aangeboden wordt, hoeft het opschorten van uitvoering geen problemen op te 

leveren. 

Wijziging overeenkomst 

Om elke onduidelijkheid te voorkomen, zijn er twee opties: wijziging van de overeenkomst en 

vervanging. De regels die voor wijziging gelden, staan beschreven in § 3.7 en box 2. Vanzelfsprekend 

dienen de partijen bij de overeenkomst overeenstemming te bereiken over de aanpassing en in veel 

gevallen is goedkeuring door de nationale/federale regering nodig of, in geval van aanpassing van de 

bijlagen, van de provincie (Gedeputeerde Staten) en de Bezirksregierung of het NLWKN. Indien het 

verkrijgen van formele goedkeuring te veel tijd kost, kunnen partijen besluiten om de uitvoering van 

de oude overeenkomst tijdelijk op te schorten, totdat de overeenkomst gewijzigd is. 

Een gerede vraag is of nationale goedkeuring altijd nodig en nuttig is. De huidige overeenkomsten 

gaan voornamelijk over praktische zaken, zoals onderhoud en het beheer van stuwen. Indien derge-

lijke zaken tussen nationale waterbeheerders spelen, kan dit geregeld worden via een bestuursover-

eenkomst of informele afspraken en is geen nationale goedkeuring vereist. Wel blijft het reguliere 

toezicht door provincies, Bezirke en Kreise (Landkreise) van kracht. 

Een argument voor nationale goedkeuring is dat de overeenkomsten betrekking hebben op interna-

tionale verhoudingen en dat deze de verantwoordelijkheid van de nationale regering zijn. Dit zal de 

reden geweest zijn om het goedkeuringsvereiste in het Grensverdrag op te nemen. De uitvoerings-

 
37  Mostert, E., Nederlands waterrecht voor niet-juristen. TU Delft Open, Delft, 2019; 

 https://textbooks.open.tudelft.nl/index.php/textbooks/catalog/book/23, in het bijzonder § 4.2.2 en § 12.5. 
38  Bijvoorbeeld op grond van “enteignender Eingriff”. 

https://textbooks.open.tudelft.nl/index.php/textbooks/catalog/book/23
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overeenkomsten gaan echter niet boven het nationale recht (§ 3.6). Bovendien is er sinds 1960 het 

één en ander veranderd. In Nederland zijn de waterschappen groter en professioneler geworden en 

voor veel besluiten is de eis van voorafgaande goedkeuring afgeschaft (onder andere voor peilbeslui-

ten). Het Nederlandse regeringsbeleid met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking is dat 

het initiatief vaak in de grensregio’s ligt en moet blijven liggen. Internationale afspraken dienen op 

het “passend niveau” gemaakt te worden, wat niet altijd het nationale niveau is.39 Aan Duitse zijde 

lijkt meer gehecht te worden aan actieve betrokkenheid van de federale regering, hetzij op formele 

gronden, omdat internationale betrekkingen de verantwoordelijkheid van de federale regering zijn, 

hetzij op pragmatische gronden, omdat de federale overheid de regionale grensoverschrijdende 

samenwerking kan faciliteren (interviews 6 en 8). 

Bij vergaande wijziging van de overeenkomsten is het de vraag of extra partijen moeten deelnemen. 

Aan Duitse kant zijn de deelnemers veelal Verbände. Dit zijn de meest voor hand liggende partijen 

voor afspraken over onderhoudskwesties. Zij hebben echter nauwelijks of geen bevoegdheden op 

het gebied van waterkwaliteit, klimaatadaptatie en beleid meer in het algemeen. Deze liggen bij de 

Kreise (Landkreise), de Bezirke en de Landesregierung/het NLWKN. 

Vervanging 

In plaats van wijziging is vervanging ook een optie. Dit behelst twee activiteiten: 

• Ontwikkelen en vaststellen van een alternatief. 

• Opzeggen van de huidige overeenkomst. 

Er zijn verschillende alternatieven voor de huidige overeenkomsten. Het meest voor de hand lig-

gende is een nieuwe overeenkomst die niet gebaseerd is op art. 59 van het Grensverdrag. Hierbij kan 

men denken aan een bindende bestuursovereenkomst, aan een niet juridisch bindende intentiever-

klaring en aan een briefwisseling met daarin over-en-weer toezeggingen om een bepaald beheer te 

voeren of principes in acht te nemen. Een belangrijk verschil met wijziging van de huidige overeen-

komsten is dat geen toestemming van de nationale/federale overheid nodig is. 

Het Grensverdrag biedt ruimte voor alternatieve overeenkomsten. Art. 59 bepaalt dat partijen “naar 

behoefte” overeenkomsten over specifieke grenswateren op grond van dat artikel sluiten. De inten-

tie in 1960 was hoogstwaarschijnlijk dat alle overeenkomsten over specifieke grenswateren geba-

seerd zouden worden op art. 59, maar alternatieve vormen worden niet expliciet uitgesloten. “Naar 

behoefte” moeten we echter interpreteren naar de maatstaven van nu (§ 2.2), en nu wordt het 

belang van regionale initiatieven en decentralisatie sterker benadrukt. Bovendien was het ook in 

1960 al niet praktisch om voor elke internationale afspraak, hoe operationeel ook, toestemming te 

vragen van Den Haag en Bonn. 

In een aantal gevallen hoeven nieuwe overeenkomsten niet formeel vastgelegd te worden. Dit geldt 

vooral voor (kortlopende) werkafspraken over bijvoorbeeld de planning van onderhoudswerkzaam-

heden. Deze kunnen mondeling of per email gemaakt worden of in de notulen van de diverse 

samenwerkingsverbanden opgenomen worden. Zoals vermeld in § 4.1, is de samenwerking goed, en 

uit de interviews kwam dat in veel gevallen de samenwerking zonder overeenkomsten niet anders 

 
39  Brief van 20 april 2018 van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kamer-

stukken Tweede Kamer, 32.851, Grensoverschrijdende samenwerking (GROS), nr. 38. 
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zou zijn. Als er kwesties zijn, dan weet men elkaar te vinden en men kijkt niet meteen in de overeen-

komsten. 

Pas nadat er een alternatief voor een overeenkomst is, kan de overeenkomst opgezegd worden. 

Sommige overeenkomsten kunnen elke vijf of tien jaar eenzijdig opgezegd worden (box 2). De 

andere overeenkomsten kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen eenzijdig opgezegd worden (zie § 

3.7). Indien opzegging niet op korte termijn kan, is het mogelijk om met wederzijdse goedkeuring 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In alle gevallen is voorafgaand overleg sterk aan te 

raden. Voordat een overeenkomst opgezegd wordt, zal gekeken moeten worden welke elementen 

uit de oude overeenkomst men wil behouden en in de nieuwe overeenkomst, wat de juridische vorm 

daarvan ook moge worden, opgenomen moeten worden. 

Evenals de toekomstige samenwerkingsstructuur (§ 4.1) is ook de noodzaak en de juridische vorm 

van toekomstige overeenkomsten een belangrijk onderwerp voor internationale samenwerking. En 

zoals bij alle samenwerking is erkenning van de verschillende visies hierbij een belangrijke eerste 

stap. 

5.2 Toekomstige samenwerking 
Voor de verdere toekomst zien de geïnterviewden een groot aantal onderwerpen voor samenwer-

king (§ 4.4). In veel gevallen vormen de huidige overeenkomsten daar geen obstakel voor, maar zij 

bevorderen de samenwerking ook niet. Een gerede vraag is wat die samenwerking wel bevordert en 

of hiervoor nieuwe of gewijzigde overeenkomstenzijn, mede gezien de goede onderlinge verhoudin-

gen op dit moment (zie (§ 4.1 en 4.4). 

Hutvertrag/Hutverträge 

Een idee dat bij waterschap Rijn IJssel ontstaan is en ook al in de PGC besproken is, is het opstellen 

van een Hutvertrag, oftewel kaderverdrag.40 Dit zou het kader vormen voor meer specifieke 

overeenkomsten. Het zou hoofdstuk 4 van het Grensverdrag niet vervangen, maar hiernaast gelden. 

In het Hutvertrag zouden een aantal onderwerpen en algemene principes voor de grensoverschrij-

dende samenwerking opgenomen kunnen worden. De op te nemen principes zijn voor een groot 

deel te vinden in hoofdstuk 4 van het Grensverdrag, de EU-verdragen (bv. het voorzorgsprincipe), de 

EU-richtlijnen en -verordeningen op watergebied, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn 

Overstromingsrisico’s en het Nederlandse en Duitse waterbeleid. 

Niet alle geïnterviewden zien de noodzaak van een Hutvertrag. Om een goede mening over een 

mogelijk Hutvertrag te kunnen vormen, dient dit idee eerst verder uitgewerkt te worden. Hierbij zal 

gekeken moeten worden naar doel en de inhoud, de juridische vorm, de partijen, en de vraag of er 

één of meerdere Hutverträge moeten komen (zie box 3) . 

  

 
40  “Hutvertrag” is geen bestaand Duits woord, afgezien van een enkele historisiche vermelding van Hutvertrag 

in de betekenis van overeenkomst over het weiden of hoeden van dieren. “Hut” in Hutvertrag is de Duitse 
vertaling van het Franse woord “chapeau”, dat in het Duits soms gebruikt wordt in de betekenis van kader 
(vergelijkbaar met de term “paraplu” in het Nederlands). 
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Box 3: Opties voor een Hutvertrag of Hutverträge 

Een Hutvertrag kan verschillende doelen hebben: 

• Zuiver informatief: het bieden van een overzicht van de vigerende juridische kaders en het 
vigerende beleid 

• Het formuleren en vastleggen van nieuw gezamenlijk beleid 

• Het juridisch bindend vastleggen van afspraken 

De juridische vorm is voor een Hutvertrag met een zuiver informatief doel geheel vrij. Pas als het 
doel het juridisch bindend vastleggen van afspraken is, komt het nauwer aan op de juridische 
vorm. Een volkenrechtelijk verdrag dat boven het nationale recht gaat, zal niet nodig zijn. 
Bovendien duurt dit jaren en is er hoogstwaarschijnlijk te weinig steun voor. Een 
uitvoeringsovereenkomst op grond van art. 59 van het Grensverdrag is een mogelijkheid indien 
men de term “afzonderlijke grenswateren” breed interpreteert. Hier zit wel een 
goedkeuringsvereiste door de nationale/federale regering aan vast. Een derde optie is een 
andersoortige overeenkomst zonder goedkeuringsvereiste. 

De partijen die bij een Hutvertrag betrokken moeten worden, hangen af van de gewenste inhoud 
en van de bevoegdheidsverdeling binnen Nederland en Duitsland.41 Gezien het kaderstellende 
karakter van een Hutvertrag ligt het voor de hand om aan Duitse kant niet alleen de Verbände te 
betrekken, maar ook de Kreise (Landkreise), de Bezirke en eventueel het NLWKN of de lands-
regering. Aan Nederlandse zijde liggen de waterschappen als partijen voor de hand, terwijl ook de 
provincies overwogen kunnen worden, afhankelijk van de gewenste inhoudelijke invulling. 

Het aantal te sluiten Hutverträge hangt af van de te betrekken partijen. Als de partijen bijvoor-
beeld de waterschappen en de Kreise (Landkreise) worden, dan ligt het voor de hand om per 
waterschap en per Kreis (Landkreis) één Hutvertrag te sluiten. In de praktijk kan dit echter niet, 
omdat de grenzen tussen de waterschappen en tussen de Kreise (Landkreise) niet op elkaar 
aansluiten. Wat wel mogelijk is, zijn de volgende oplossingen: 

• één Hutvertrag voor de hele grensstreek; 

• één Hutvertrag voor het gebied van het GPRW; 

• één Hutvertrag per subcommissie van de PGC; 

• één Hutvertrag per waterschap met meerdere Kreise (Landkreise); 

• één Hutvertrag per Kreis (Landkreis), in voorkomende gevallen met meerdere waterschappen; 

• één Hutvertrag per waterschap-Kreis (Landkreis) combinatie. 

Er zal een afweging gemaakt moeten worden tussen één Hutverträge met veel partijen, die binnen 
hun eigen land onderling zullen moeten afstemmen, en veel Hutverträge met weinig partijen. Ook 
zal men veelal moeten kiezen voor aansluiting bij de Nederlandse bestuurlijke indelingen of bij de 
Duitse. 

Niet voor alle mogelijke uitwerkingen is de naam “Hutvertrag” het meest geschikt. Het Duitse 
woord Vertrag betekent bindende overeenkomst, oftewel contract, maar Nederlanders zullen bij 
“Vertrag” snel denken aan een volkenrechtelijk verdrag (in het Duits: Staatsvertrag). “Rahmen-
vereinbarung” (kaderovereenkomst) is daarom beter.42 Andere opties, afhankelijk van de uitwer-
king, zijn visie of een niet-bindende intentieverklaring. 

 

 
41  Het omgekeerde is ook waar: de gewenste inhoud hangt af van de partijen die bij de uitwerking betrokken 

worden en van hun taken en bevoegdheden. 
42  De term “Hutvereinbarung” is uiterst zeldzaam en komt alleen voor in de betekenis van overeenkomst over 

het hoeden van dieren. Zie Bayerische Akademie der Wissenschaften (2007). Historisches Ortsnamenbuch 
von Bayern: Oberfranken. München: Kommission für Bayerische Landesgeschichte, p. 114 en 199. 
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Andere opties 

Ook op de langere termijn kan men gebruik maken van de opties voor de korte termijn (zie § 5.1): 

• het Grensverdrag; 

• uitvoeringsovereenkomsten op grond van het Grensverdrag; 

• alternative uitvoeringsovereenkomsten die niet op het Grensverdrag gebaseerd zijn. 

Indien er behoefte is aaan een overzicht van de vigerende juridische kaders en het vigerende beleid 

aan beide kanten van de grens, verdienen een gezamenlijk onderzoeksproject en een goede, tweeta-

lige website met de resultaten overweging. Dit kan eventueel gecomplementeerd worden door een 

verklaring of iets dergelijks, waarin de goede samenwerking en de belangrijkste beginselen voor de 

samenwerking nog eens bevestigd worden. 

Indien verdere afstemming van beleid en beheer gewenst is, kan gedacht worden aan een intentie-

verklaring of een gezamenlijk visie. Een voorbeeld is de Intentieverklaring grensoverschrijdende 

klimaatadaptatie, die momenteel in GPRW-verband wordt opgesteld. 

Tenslotte kan men ook gebruik maken van de bestaande samenwerkingsfora en informele samen-

werking die onstaan is op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie (§ 4.1). Dit is de 

sterkste basis voor samenwerking. 

  



 
 

31 
 

Dankwoord 
 

Dit rapport is geschreven in opdracht van waterschap Vechtstromen en financieel gesteund door het 

INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland. De auteurs willen hen hierbij bedanken voor het 

geschonken vertrouwen en de prettige begeleiding. Alle interpretaties en onvolkomenheden komen 

vanzelfsprekend geheel voor rekening van de auteurs. 

Verder willen de auteurs alle geïnterviewden bedanken voor hun medewerking. Zij hebben daarmee 

een belangrijke bijdrage aan het rapport geleverd. 
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Bijlage 1: Interviewchecklist 
 

Huidige overeenkomsten: 

• Kende u de overeenkomsten? 

• Welke rol spelen zij in uw werk? 

• Vormen zij een obstakel voor goed waterbeheer of bevorderen zij die juist? 

• Wat zou er anders zijn zonder overeenkomst XYZ? 

• Overeenkomst XYZ heeft betrekking op ... (meestal onderhoud en waterafvoer). Zou u graag 

overeenkomsten zien die betrekking hebben complexere zaken, zoals ecologie en waterkwali-

teit? 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component: 

• Welke uitdagingen ziet u voor de toekomst? 

• Welke van deze taken zullen ook consequenties hebben voor uw Duitse resp. Nederlandse 

buren? 

• Vormen de huidige overeenkomsten een obstakel voor de aanpak van deze uitdagingen of 

bevorderen zij een goede aanpak? 

Alternatieven voor de huidige overeenkomsten: 

• Zijn er formele en informele samenwerkingsverbanden die uw werk beïnvloeden? Wordt er 

bijvoorbeeld informeel samengewerkt tijdens droogte? 

• Zouden de huidige overeenkomsten gewijzigd of vervangen moeten worden? 

• Wat vindt u van het idee van een Hutvertrag43? 

  

 
43  Algemene/overkoepelende overeenkomsten waarop verdere (uitvoerings)bepalingen zijn gebaseerd (zie 

ook par. 5.2). 
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Bijlage 2: Samenvattingen interviews 
 

Lijst geïnterviewden en gespreksdatum 
 

Nederland: 

1. Sandra Mol, senior beleidsmedewerker en secretaris van de PGC; Ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat (31/10/2019) 

2. Marcel Tonkes, beleidsontwikkelaar; Provincie Overijssel (30/9/2019) 

3. Leo Vree, beleidsmedewerker Natuur en Water; Provincie Drenthe (30/10/2019) 

4. Peter van der Wiele, strategisch adviseur grensoverschrijdende samenwerking; waterschap 

Vechtstromen (17/2/2020) 

5. Bram Zandstra, senior beleidsadviseur; waterschap Rijn en IJssel (3/10/2019) 

Bund: 

6.  Heide Jekel, hoofd afdeling Zusammenarbeit in internationalen Flussgebieten, Wasserwirt-

schaftliche Übereinkommen, Internationales Recht des Gewässerschutzes; Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (8/10/2019) 

Nedersaksen: 

7.  Rudolf Gade, hoofd van de afdeling Oberflächen- und Küstengewässer, Meeresschutz; 

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (8/11/2019) 

8.  Dorothea Altenhofen, manager van de eenheid 3: Wasserwirtschaft und Strahlenschutz; 

NLWKN-Meppen (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 

Naturschutz) (24/10/2019) 

9.  Roberto Goncalves, hoofd afdeling Wasser und Boden; Landkreis Grafschaft Bentheim 

(8/10/2019) 

10.  Stefan Westhuis, directeur; Vechteverband-ULV114 (25/9/2019) 

Noordrijn-Westfalen: 

11.  Gerhard Jasperneite, hoofd Geschäftsstelle Wasserrahmenrichtlinie IJsselmeerzuflüsse NRW; 

afdeling 54 Waterbeheer; Bezirksregierung Münster (8/4/2020) 

12.  Friedel Wielers, hoofd afdeling 66.3 Planung, Natur-, Arten- und Hochwasserschutz, Wasserbau; 

Fachbereich 66 Natur und Umwelt; Kreis Borken (18/3/2020) 

13.  Heinrich Gehling, technisch medewerker; Wasser- und Bodenverband Unteres Dinkelgebiet 

(31/3/2020) 
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1. Sandra Mol (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) 
 

Samenwerking 

De Permanente Grenswaterencommissie (PGC). Deze commissie vergadert eens per jaar. De laatste 

keer stonden onder andere de muskus- en beverrattenbestrijding en het idee van een Hutvertrag 

naar aanleiding van de wens van waterschap Rijn en IJssel op de agenda. 

De subcommissies D, E en F waren slapende, maar zijn enige jaren terug weer geactiveerd. In dit 

gebied is een aantal jaren geleden het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer 

(GPRW) opgericht. Er wordt verder bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn 

Overstromingsrisico’s afgestemd binnen de stuurgroep en de werkgroep Rijndelta. Er wordt echter 

geen apart plan meer gemaakt voor Rijndelta. 

De PGC is niet de plek waar spijkers met koppen geslagen worden, maar de contacten en de 

informatie-uitwisseling zijn waardevol. Het is een vorm van goed nabuurschap. De 

grensoverschrijdende samenwerking op watergebied is over het algemeen goed. 

Het is ook goed dat de subcommissies bestaan en formeel geregeld zijn. De subcommissies houden 

zich meer met concrete projecten bezig. De beheerders in de subcommissie moeten zich aan de 

nationale en Europese kaders houden. De PGC komt om de hoek kijken als er ondersteuning of actie 

op nationaal/federaal niveau nodig is. 

Bekendheid met overeenkomsten 

De overeenkomsten zijn bekend. 

Rol in het huidige waterbeheer 

De huidige knelpunten in de bestaande overeenkomsten moeten duidelijk gemaakt worden. 

Toekomstige wateropgaven met een grensoverschrijdende component 

De wensen met betrekking tot de toekomst moeten ook duidelijker gemaakt worden. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Omdat de grensoverschrijdende samenwerking op watergebied is over het algemeen goed, is het de 

vraag of hier nog overeenkomsten voor nodig zijn. Dit is een interessant alternatief. Buitenlandse 

Zaken zal hier zeker naar moeten kijken. Subcommissie F vindt overeenkomsten niet echt nodig. Ook 

Buitenlandse Zaken is pragmatisch. Als er een grenscorrectie nodig is vanwege een hermeanderings-

project, dan komt de formele Grenscommissie niet bijeen, maar wordt de zaak geregeld via nota-

uitwisseling. 

Op de laatste vergadering van de PGC zijn de toekomst van de grensovereenkomsten en het idee van 

een Hutvertrag (parapluverdrag) besproken. Veel is nog onduidelijk. Als de knelpunten in de be-

staande overeenkomsten en de wensen met betrekking tot de toekomst duidelijker geworden zijn, 

kan daarna gekeken worden hoe dit (juridisch) geregeld kan worden, liefst met (juridische) inbreng 

vanuit Duitsland en Nederland. De kaders moeten niet knellen en er moeten voldoende “haakjes” 

zijn voor de gewenste samenwerking. Hier kunnen dan verschillende alternatieven uit voorvloeien, 

die dan op een te organiseren gezamenlijke workshop besproken kunnen worden. 
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De inhoud van een eventueel Hutvertrag zou zich kunnen begeven op het werkterrein van het 

GPRW. In het GPRW zitten niet precies dezelfde partijen als in de subcommissies, maar geen enkele 

indeling is perfect. 

Het is belangrijk om niet met één oplossing te komen vanwege hiërarchische gevoeligheden in 

Duitsland; Nederlanders hebben hier soms een handje van. Het is beter om met een discussiestuk te 

komen. 
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2. Marcel Tonkes (Provincie Overijssel) 
 

Marcel Tonkes werkt bij de provincie Overijssel. De provincie (Gedeputeerde Staten) moet de 

aanpassing van de bijlagen van sommige overeenkomsten goedkeuren en heeft een coördinerende 

en toezichthoudende rol. Hij is beleidsontwikkelaar en coördinator voor de Kaderrichtlijn Water 

binnen de provincie. Verder is hij voorzitter van de Werkgroep Rijndelta en co-voorzitter van 

subcommissies E en F van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie (PGC). In de 

periode 2008-2013 was hij voorzitter van het RAO Rijn-Oost en secretaris van het RBO Rijn-Oost. 

Samenwerking 

De subcommissies E en F van de PGC zijn twee jaar geleden gereactiveerd en vergaderen in principe 

eens per twee jaar, en eens per jaar als er in het tussenliggende jaar aanleiding toe is. De PGC 

vergadert eens per jaar, vaak in september. 

Marcel ziet geen redundantie tussen de verschillende overlegfora. Elk heeft een eigen taak en gebied 

en de deelnemers verschillen: 

• PGC en subcommissies: meer dan afstemming (vanuit Grensverdrag), heel specifieke taken; 

gehele grens resp. delen hiervan. 

• Stuurgroep/Werkgroep Deltarhein: ministeries, provincies, waterschappen, Bezirke, NLWKN; 

vanuit verplichting in Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) om 

grensoverschrijdend waterbeheer af te stemmen; Rijndelta, deel van de grens. 

• GPRW: waterschappen, Kreise (Landkreise); operationeel van aard; Rijndelta, focus op 

grensstreek werkgebied Rijndelta, deel van de grens. 

Er zijn natuurlijk wel raakvlakken. 

Marcel benadrukt de coördinerende rol van de provincie binnen het (grensoverschrijdende) water-

beheer. Bij de operationele waterbeheerders wordt deze rol soms als minder belangrijk gezien en 

zou men graag meer zelfstandig/alleen willen regelen. 

Het is Marcel niet geheel duidelijk wat de taakverdeling is tussen de Verbände en de Kreise 

(Landkreise). Voor de grensoverschrijdende samenwerking levert dit echter geen problemen op. Het 

NLWKN fungeert vooral als onderzoeksinstituut en als vertegenwoordiging vanuit het ministerie te 

Hannover. 

Bekendheid met overeenkomsten 

De overeenkomsten zijn bekend. 

Rol in het huidige waterbeheer 

De huidige overeenkomsten spelen vooral een rol als er op de grens aan de slag gegaan moet wor-

den. Dan is helderheid nodig over wie wat doet en wat mag of moet. Het is niet echt een probleem 

dat de overeenkomsten niet over KRW-gelegenheden gaan. Wat er moet gebeuren staat voor een 

groot deel al in de KRW zelf. Er is natuurlijk wel enige ruimte voor verschillende invulling. 

Er zijn kwesties met betrekking tot de afwenteling van problemen (belasting met stoffen) boven-

strooms op benedenstrooms (aan Nederlandse zijde). Hier moet iets over afgesproken gaan worden, 

maar overeenkomsten op grond van art. 59 van het Grensverdrag, met goedkeuringsvereisten en 

dergelijke, zijn waarschijnlijk een te zwaar middel. 



 
 

40 
 

Toekomstige wateropgaven met een grensoverschrijdende component 

In de toekomst ziet Marcel twee uitdagingen met grensoverschrijdende aspecten: de KRW en 

klimaatverandering. Volgens de nieuwste analyses zullen voor veel wateren in Nederlands de KRW-

doelen in 2027 niet gehaald worden. Extra inspanningen zijn nodig, ook aan de Duitse kant van de 

grens. Aan de Nederlandse kant hebben we goede analyses en een goede benadering voor de 

totstandkoming van maatregelenpakketten (de Handreiking KRW-doelen en de KRW-verkenner om 

effecten van maatregelen in beeld te krijgen), maar aan de Duitse kant is dat minder duidelijk. Een 

algemeen probleem is dat we in Nederland in de afgelopen jaren zo’n 2 miljard Euro geïnvesteerd 

hebben in de implementatie van de KRW, en in Nedersaksen maar een paar miljoen. De Verbände 

hebben weinig geld om extra maatregelen te nemen. 

De tweede grensoverschrijdende uitdaging is klimaatverandering en het voorkomen of verminderen 

van wateroverlast. Ook droogte kan een probleem zijn, zoals nu onderkend is voor de Maas. Dat 

speelt nu sowieso al hier voor de kleine regionale wateren en voor de Vecht en Dinkel. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Een vraag is of voor zaken die nu voornamelijk in de overeenkomsten geregeld wordt, overeenkom-

sten op grond van het Grensverdrag ook niet een te zwaar middel zijn. Zij kunnen eens in de zoveel 

tijd opgezegd worden, en partijen kunnen onderling overeenkomen de opgezegde overeenkomst te 

blijven uitvoeren totdat zij iets anders afspreken (zonder goedkeuringsvereiste). Marcel heeft hier 

zijn twijfels bij. Wat hebben de waterschappen nodig? Hier zou ook een (andere) jurist naar moeten 

kijken. 

Een punt van aandacht is de rechtszekerheid van derden, zoals agrariërs die meer dan gemiddeld last 

krijgen van vernatting. Rechtszekerheid is voor het provinciebestuur een belangrijk aandachtspunt. 

Marcel heeft geen goed overzicht van de consequenties van opzegging van de huidige overeen-

komsten. 
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3. Leo Vree (Provincie Drenthe) 
 

Samenwerking 

Leo de Vree vertegenwoordigt de provincie in subcommissie F van de Permanente Grenswateren-

commissie. Deze commissie is lang niet actief geweest, omdat de meeste afstemming over de 

implementatie van de Kaderrichtlijn Water plaats vond in andere fora, maar vanuit Duitsland is de 

wens gekomen om weer bijeen te komen. De subcommissie vergadert ambtelijk eens in de twee jaar, 

en de laatste keer stond het probleem van beverratten en miskusratten op de agenda. De samen-

werking binnen subcommissie F is niet erg intensief, maar de relaties met Duitsland zijn goed en als 

er iets speelt, weet men elkaar te vinden. 

Bekendheid met overeenkomsten 

De overeenkomst (alleen de overeenkomst over het Schoonebeekerdiep is relevant voor Drenthe) is 

bekend. 

Rol in het huidige waterbeheer 

Binnen zijn werk spelen de overeenkomsten over grensoverschrijdend waterbeheer geen grote rol. 

Zij kunnen wel gaan spelen bij herinrichtingsprojecten. Een aantal jaren terug had het waterschap 

Velt en Vecht het initiatief genomen om het Schoonebeekerdiep weer te laten meanderen, maar het 

waterschap heeft dit project in de ijskast gezet. Op dit moment speelt een project over waterberging 

bij Bargerveen, maar dit project stopt bij de grens en heeft geen consequenties in Duitsland. In de 

toekomst speelt mogelijk de aanleg van een bergingsgebied bij Coevorden. Deze is in de Provinciale 

Omgevingsverordening ruimtelijk gereserveerd, maar de provincie wacht nog op de uitkomsten van 

modelberekeningen van het waterschap. Voor zover bekend zijn er op dit moment geen plannen 

voor herinrichtingsprojecten. 

Samenvattend kan men stellen dat de overeenkomsten bij de provincie niet erg spelen. 

Toekomstige wateropgaven met een grensoverschrijdende component 

Deze worden niet direct gezien. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Op dit moment is er geen behoefte aan aanpassing. 
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4. Peter van der Wiele (Waterschap Vechtstromen) 
 

Samenwerking 

De grensoverschrijdende samenwerking verloopt over het algemeen goed. De grensoverschrijdende 

samenwerking is echter complex. Enerzijds doordat het waterbeheer bij onze oosterburen op geheel 

andere wijze is georganiseerd (ook nog eens verschillend per deelstaat), anderzijds doordat er sprake 

is van een sterk afwijkende (werk)cultuur. Een belangrijk aandachtspunt vormt de continuïteit van 

het personeel dat direct en indirect bij de samenwerking is betrokken. Samenwerking is gebaseerd 

op vertrouwen en daarvoor zijn langdurige werkrelaties onontbeerlijk. Ook kunnen nog stappen 

worden gezet in de (interne) borging van afspraken en de communicatie. Dit is een leerproces en 

komt vooral de laatste tijd in beeld vanwege de diverse grensoverschrijdende projecten die momen-

teel in uitvoering zijn. Met andere woorden: de samenwerking ontwikkelt zich continu. 

Bekendheid met overeenkomsten 

De geïnterviewde is als strategisch adviseur grensoverschrijdende samenwerking bekend met de 

hoofdtekst van de grenswaterovereenkomsten die relevant zijn voor Vechtstromen. Dit geldt niet 

voor de meeste (ongepubliceerde) bijlagen. In het algemeen kan gesteld worden dat men in de eigen 

organisatie niet of nauwelijks op de hoogte is van het bestaan en de inhoud van deze 

overeenkomsten. Onderhoudsafdelingen hebben in het verleden ongetwijfeld werkafspraken 

gemaakt over het onderhoud (maaiwerk) van de betreffende grenstrajecten, maar het is twijfelachtig 

of de huidige onderhoudsmedewerkers op de hoogte zijn van de onderliggende overeenkomsten en 

de overige daarin opgenomen afspraken. 

Rol in het huidige waterbeheer 

De overeenkomsten spelen in de dagelijkse praktijk geen grote rol. Wel werden we onlangs verrast 

door afspraken uit 1981 over het waarborgen van het lengte- en dwarsprofiel van een specifiek 

Dinkeltraject nabij de Duitse grens bij Gronau. De hoofdtekst van de betreffende overeenkomst leek 

alleen betrekking te hebben op het onderhoud en het maaien van de oevers, maar toen eenmaal de 

eerder ontbrekende bijlagen op tafel lagen, bleek de overeenkomst veel breder te zijn ingestoken en 

directe gevolgen te hebben voor het herinrichtingsplan dat voor hetzelfde Dinkeltraject in vergevor-

derd stadium was. Na overleg met Duitse partners konden we gelukkig door, maar het heeft ons wel 

wakker geschud en het heeft geleid tot de formulering en uitvoering van het onderhavige 

onderzoeksproject. 

Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de achterliggende reden waarom in het verleden 

een bepaalde grensovereenkomst is opgesteld. Dit is namelijk niet altijd expliciet in de tekst van de 

overeenkomst vermeld. Zo is de bovengenoemde Dinkelovereenkomst destijds gesloten om de 

Duitse stad Gronau - via een gegarandeerde waterafvoer - te vrijwaren van toekomstige overstro-

mingen. 

Twee jaar geleden zijn we in een lopend beekherstelproject aangelopen tegen de praktische kwestie 

van grensaanpassingen. Voorkomen moet worden, dat snipperstukjes Duitsland aan de Nederlandse 

kant van het grenswater en omgekeerd komen te liggen. Dit speelt nu bij de Glanerbeek – een beek 

die gedeeltelijk grensbeek is. In overleg met Buitenlandse Zaken wordt volgens protocol gewerkt aan 

een oplossing. Tot slot is het een keer voorgekomen dat een burger in het teken van een inspraak-

reactie naar een specifieke grenswaterovereenkomst heeft gevraagd. 
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De thema’s die destijds mede aanleiding vormden om voor bepaalde (grotere) grensoverschrijdende 

wateren overeenkomsten te sluiten (waterveiligheid, watertekort), zijn op dit moment door de 

klimaatverandering (opnieuw) actueel. De verwachting is echter dat de oude afspraken ontoereikend 

zullen zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen waarvoor we met onze Duitse partners gesteld 

staan, succesvol op te kunnen pakken. Hiervoor zijn aanvullende (werk)afspraken nodig. Gezien het 

karakter van de huidige samenwerking sterke voorkeur zal daarbij vrijwel zeker voor andere 

oplossingen dan grenswaterovereenkomsten worden gekozen. 

Toekomstige wateropgaven met een grensoverschrijdende component 

Toekomstige wateropgaven voor Vechtstromen zijn: 

• aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering (droogte, watertekorten, lage afvoeren, 

piekbuien, stedelijke wateroverlast, hittestress; afzonderlijk maar ook in onderlinge 

samenhang); redesign van het watersysteem; duurzame ruimtelijke inrichting; 

• waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en vooral 

nutriënten); heeft ook relatie met klimaatverandering; 

• ecologie (vispassages, habitatverbetering, evt. herintroductie van vissoorten, exoten); 

• (duurzaam beheer van) grensoverschrijdende grondwaterlichamen; 

• calamiteitenmanagement (goede communicatiestructuren en ook gezamenlijke oefeningen, 

hoogwatervoorspelling). 

Al deze kwesties hebben een grensoverschrijdende component, met uitzondering van de genoemde 

stedelijke wateropgaven. Echter, eveneens op dit thema is internationale uitwisseling van kennis en 

ervaring erg nuttig - getuige ook het lopende INTERREG-project Waterrobuuste steden. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Er is geen algemene herziening van de huidige overeenkomsten nodig. Een enkele verouderde 

overeenkomst vereist wel aandacht, bijvoorbeeld door met wederzijdse instemming de uitvoering op 

te schorten. De belangen van derden dienen daarbij natuurlijk niet uit het oog te worden verloren, 

maar in de regel zijn deze belangen gewaarborgd via nationale regelgeving betreffende onder andere 

inspraak en schadevergoeding. 

Voor de toekomstige wateropgaven zijn goede alternatieven voor grenswaterovereenkomsten 

denkbaar zonder tussenkomst van het nationale niveau (Den Haag en Berlijn). Essentieel zijn 

overeenstemming over noodzaak en urgentie tot handelen, de te kiezen oplossingsrichtingen en 

maatregelen en onderling vertrouwen. Verder is bestuurlijk mandaat belangrijk, zowel in Duitsland 

als, op een andere manier, in Nederland. De halfjaarlijkse, bestuurlijke bijeenkomsten in het kader 

van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) zijn in dat verband zeer 

nuttig. Een ander voorbeeld is de Intentieverklaring grensoverschrijdende klimaatadaptatie, die 

momenteel in GPRW-verband wordt opgesteld. Om het ontstane vertrouwen te bewaren, is het 

belangrijk dat gemaakte afspraken (in principe) worden nagekomen. 

Peter van der Wiele ziet niet direct de meerwaarde van een of meer Hutverträge. Het vastleggen van 

algemene principes levert ons in eerste instantie een langdurig en taai afstemmingsproces op en het 

is nog maar de vraag of dat ons werkelijk verder helpt. Levert het in het algemeen niet onnodig veel 

extra werk op als je toch al op alle relevante waterthema’s samenwerkt? Is onze grootste uitdaging 

van dit moment het juridisch bindend vastleggen van afspraken of ligt die op een geheel ander vlak? 

Veel is ook nog onduidelijk. Wat wordt het schaalniveau? Om hoeveel “verdragen” en specifieke 
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overeenkomsten gaat het uiteindelijk? Welke partijen worden betrokken? Gaat men uit van een 

inspanningsverplichting of gaat het om meer? De naam “Hutvertrag” (verdrag) is in dit verband 

misschien ook niet de meest gelukkige term, maar dat is een detail. Gelijktijdig zijn er diverse 

alternatieven om gezamenlijke afspraken vast te leggen, zoals een intentieverklaring uit te werken in 

gezamenlijke werkprogramma’s. De binnenkort te ondertekenen Intentieverklaring grensover-

schrijdende klimaatadaptatie, die de Nederlands-Duitse samenwerking de komende jaren in 

belangrijke mate zal bepalen, is daar een goed voorbeeld van. Deze werkwijze heeft mijn voorkeur. 

Samenwerking aan de grens vereist enige (beleidsmatige) manoevreerruimte – ruimte om tot 

compromissen en kosteneffectieve oplossingen te kunnen komen. Strikte naleving van de eigen 

nationale richtlijnen en kaders kan de grensoverschrijdende samenwerking soms belemmeren. 

Europa kent meerdere vormen van structurele samenwerking in grensregio’s (bijv. een Europese 

groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) of een grensoverschrijdend waterschap), 

gebaseerd op bindende juridische afspraken en met rechtspersoonlijkheid. In het verleden zijn deze 

opties meermaals diepgaand verkend met als conclusie dat er teveel nadelen aan deze vormen van 

samenwerking kleven. Ik ben ervan overtuigd dat vrijwillige structuren (zoals het GPRW) en de 

concrete resultaten die we daarmee boeken, het beste passen bij onze opgaven en de manier 

waarop we grensoverschrijdend met elkaar willen samenwerken. Het is goed te constateren dat ook 

deze vorm van governance continu wordt doorontwikkeld. Zo is Kreis Steinfurt per januari 2020 als 

nieuwe partner toegetreden tot het GPRW. 
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5. Bram Zandstra (Waterschap Rijn en IJssel) 
 

Samenwerking 

Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) werkt in een aantal fora samen met de Duitse buren: subcommissie 

C en D van de Permanente Grenswaterencommissie (PGC), de werkgroep Rijndelta en het Grensover-

schrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). De partijen in deze fora zijn gedeeltelijk 

dezelfde en gedeeltelijk verschillend. 

Bekendheid met overeenkomsten 

De huidige overeenkomsten zijn bekend. In de praktijk liep men tegen een verouderde overeenkomst 

aan. Dit was de aanleiding om tot een herziening van de bestaande overeenkomsten te komen. 

Rol in het huidige waterbeheer 

De huidige overeenkomsten vormen geen obstakel voor de grensoverschrijdende samenwerking, 

maar zij bevorderen deze ook niet. Zo nodig kunnen de partijen bij een overeenkomst gezamenlijk 

besluiten om de overeenkomst niet uit te voeren. 

Belangen van derden kunnen hierbij betrokken zijn. Dit speelde bij een pilotproject in de Ramsbeek 

om hier dood hout in te laten liggen en zo de habitat te verbeteren. Dit leidde tot hogere water-

standen over de grens in Duitsland. Van Duitse kant voerde men de overeenkomst over de Ramsbeek 

en Veengoot uit 1973 op en de pilot is toen afgeblazen. Het echte probleem was mogelijk niet de 

oude overeenkomst, maar het feit dat vooraf geen overleg was geweest en er geen schaderegeling 

was opgesteld. 

Toekomstige wateropgaven met een grensoverschrijdende component 

WRS heeft een lijst opgesteld met onderwerpen voor toekomstige samenwerking (o.a. klimaat-

verandering en ecologie). Deze is al in de subcommissie van de PGC besproken. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

WRIJ heeft voorstellen gemaakt voor mogelijke inhoudelijke aanpassingen van de huidige overeen-

komsten. Deze worden als eerste besproken met Kreis Borken. Het idee is om de huidige overeen-

komsten op grond van art. 59 van het Grensverdrag te vervangen door andere, die niet goedgekeurd 

hoeven te worden door De Haag en Berlijn. Dat is te zwaar voor operationele afspraken. 

Een goed voorbeeld van een overeenkomst die niet goedgekeurd is door Den Haag en Berlijn is de 

overeenkomst van 7 mei 2018 over bestrijding door Nederlandse rattenvangers van beverratten 

rondom het Duitse natuurgebied Zwillbrocker Venn, net over de grens. 

Voor wat de verdere toekomst betreft, is het idee om een Hutvertrag (parapluverdrag) op te stellen 

met daarin een overzicht van de onderwerpen voor samenwerking en de te hanteren principes, 

gebaseerd op onder andere art. 58 van het Grensverdrag en Europese richtlijnen. Nog niet duidelijk is 

of er een of meerdere Hutverträge moeten komen (één per Kreis of Bezirk), en of de term “verdrag” 

het beste past bij wat men beoogt. 

WRIJ werkt vanuit de inhoud: vorm en procedure volgt later. Soms is helemaal geen overeenkomst 

nodig, bv. bij samenwerking door de afdeling onderhoud. 

  



 
 

48 
 

  



 
 

49 
 

6. Heide Jekel (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 

Sicherheit) 
 

Samenwerking 

De samenwerking tussen Nederland en Duitsland verloopt volgens de geïnterviewde heel vriendelijk 

en doelgericht. De geïnterviewde verklaart dat dit mede komt door de overlegcultuur van de 

Nederlanders, waarin problemen heel direct aan de orde worden gesteld en zo ook meteen kunnen 

worden aangepakt. De goede samenwerking berust volgens haar vooral op de regelmatige 

bijeenkomsten waar de aanwezigen onderling vertrouwen en netwerken kunnen opbouwen. Naast 

de formele samenwerkingsfora zijn er ook enkele informele vormen van samenwerking. Bij behoefte 

worden er bijeenkomsten georganiseerd waarop de partners over specifieke onderwerpen van 

gedachten kunnen wisselen zonder dat het ministerie daarin een rol speelt. Maar ook onderwerpen 

die in de Grenswaterencommissie spelen, worden in verdiepende workshops besproken, zoals 

bijvoorbeeld het geval is bij de thema’s muskus- en beverratten en nutriënten, of partners worden 

schriftelijk over deze onderwerpen geïnformeerd. 

De werkgroep voor hoogwaterbescherming in het deelstroomgebied Rijndelta tussen Nederland en 

Noordrijn-Westfalen houdt meerdaagse workshops over de Richtlijn Overstromingsrisico’s. 

Zo nodig worden nieuwe bilaterale overeenkomsten gesloten (bijv. bij behoefte aan nieuwe 

gezamenlijke infrastructuur zoals gemalen), die door de Grenswaterencommissie moeten worden 

goedgekeurd. 

Bekendheid met de overeenkomsten 

De geïnterviewde kent vooral het Grensverdrag tussen Duitsland en Nederland, aangezien dit de 

grondslag vormt voor de Grenswaterencommissie. De oude verdragen die door het Grensverdrag 

deels buiten werking zijn gesteld, kent zij niet, omdat deze eerder regionaal relevant zijn. Hoewel de 

Bondsrepubliek partij is bij de overeenkomst over de linksemsische kanalen, kent de geïnterviewde 

de overeenkomst niet. 

Rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer 

Sinds de invoering van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico’s is het werk van 

de Grenswaterencommissie uitgebreid met de taken die uit deze richtlijnen voortvloeien. Het 

Grensverdrag vormt het kader voor de samenwerking in de commissie. Als de bepalingen die in het 

Grensverdrag over het waterbeheer gaan, niet meer zouden bestaan, zou de Grenswateren-

commissie geen volkenrechtelijke basis meer hebben. Daarmee zou een belangrijk en gevestigd 

platform op politiek-strategisch niveau (Permanente Grenswaterencommissie, nationale staten) en 

op vakinhoudelijk niveau (subcommissies, regionaal niveau) wegvallen. De samenwerking die daarin 

plaatsvindt, vindt in andere bestaande fora (bijv. ICBR, regionale samenwerkingsverbanden) niet in 

die mate van detail plaats. 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component 

Klimaatverandering is de centrale opgave van het waterbeheer van de toekomst. In de eerste plaats 

zullen beide landen oplossingen moeten vinden voor de verminderde beschikbaarheid van water in 

de zomermaanden. Daarnaast wordt de verdeling van het water tussen betrokkenen 

benedenstrooms en betrokkenen bovenstrooms relevanter (bijv. watervolume dat in Nederland 
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aankomt). Een gezamenlijk droogtebeheer vraagt om een gemeenschappelijke gegevensbasis, 

waaraan het momenteel nog ontbreekt (binnen de ICBR wordt momenteel een laagwatermonitoring 

opgezet). Ook zal de integrale benadering van watersystemen steeds belangrijker worden; aangezien 

er in het onder de Grenswaterencommissie vallende gebied gezamenlijke INTERREG-projecten zijn, 

wordt hier dus al aan gewerkt. 

Om meer vaart te zetten achter de werkzaamheden in het kader van de KRW en de ROR zullen deze 

voortaan in sterkere mate tussen partijen worden afgestemd. Een voorwaarde hiervoor is dat de 

wateren op uniforme wijze worden ingedeeld conform KRW. Bij discrepanties zal met de 

Nederlanders heel snel een oplossing worden gevonden. 

Ook de emissie van verontreinigende stoffen naar water is een toekomstig thema, maar dit wordt 

eerder behandeld op het niveau van de EU of van internationale stroomgebiedscommissies. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

De geïnterviewde ziet geen noodzaak om het Grensverdrag aan te passen aangezien dit dusdanig 

ruim interpreteerbaar is dat het ook nieuwe thema’s kan omvatten. Het Grensverdrag biedt volgens 

haar dus voldoende flexibiliteit. Ook zonder het verdrag aan te passen kunnen besluiten over 

specifiekere onderwerpen worden genomen, die dan door goedkeuring van de Grenswateren-

commissie juridisch bindend worden. 

In enkele subcommissies (D, E en F) wordt ernaar gestreefd de lokale overeenkomsten uit te breiden, 

o.a. met het oog op waterecologische aspecten. Hierbij wordt ook de mogelijkheid van een raam-

overeenkomst besproken. 
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7. Rudolf Gade (Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz) 
 

Samenwerking 

De geïnterviewde lichtte diverse samenwerkingsvormen toe die de goede onderlinge samenwerking 

illustreren. De correspondentie, die in 2002 in werking trad, is het belangrijkste instrument; deze 

regelt in het Rijngebied de samenwerking tussen de Duitse deelstaten en Nederland bij de uitvoering 

van de KRW en ROR. De overeenkomst is bijzonder, omdat de Bond in dit geval geen partij is. Ook in 

dit kader zijn er bijeenkomsten waar de partners informatie uitwisselen, maar anders dan in de 

Grenswaterencommissie ook concrete plannen ontwikkelen. De besluiten van dit forum worden door 

de Grenswaterencommissie bekrachtigd, waardoor ze ook een internationale werking hebben. 

Een belangrijk besluit betreft WATARI, een systeem voor hoogwatervoorspelling, dat is ontwikkeld en 

ingevoerd in overleg met de Nederlandse partners. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van 

Nederlandse kant. De geïnterviewde denkt dat dit doel zonder de koppeling met de Grenswateren-

commissie niet zo snel bereikt zou zijn. 

Ondanks de resultaten die met de regeling zijn geboekt, ziet de geïnterviewde het als een nadeel dat 

het een relatief vrijblijvend forum betreft dat maar beperkt belastbaar is. Het voordeel van 

bestuurlijke besluiten is dat dit de eenvoudigste, snelste en voordeligste manier is om overeen-

komsten te sluiten, wat in veel gevallen voldoende is. 

In de afgelopen jaren zijn de Nederlandse en Duitse partners ook bijeengekomen op Water-

conferenties, georganiseerd door de Unie van Waterschappen. Deze conferenties waren met name 

gericht op de bilaterale uitwisseling. In dit verband is ook de Verklaring van Middelburg opgesteld, 

die het partnerschap bekrachtigde, terwijl op een latere conferentie in Enschede het GPRW is 

opgericht. 

Het GPRW, een samenwerkingsverband van waterbeheerders op het niveau van water-

schappen/Kreise (Landkreise), wordt ondersteund door het Nedersaksische milieuministerie. Het 

minisiterie is zelf echter geen lid van het GPRW. De geïnterviewde ziet in het GPRW een parallelle 

structuur die werkzaamheden verricht die in de besluitvormende organen worden bekrachtigd. 

Bekendheid met de overeenkomsten 

De geïnterviewde is bekend met het Grensverdrag. Hoewel de deelstaat Nedersaksen partij is bij 

overeenkomsten over Vecht, Dinkel en de linksemsische kanalen, zijn deze overeenkomsten de 

geïnterviewde niet bekend, aangezien de werkzaamheden m.b.t. deze overeenkomsten buiten het 

taakgebied van het ministerie van milieu vallen. Als zich bij de uitvoering van laatstgenoemde 

overeenkomsten problemen zouden voordoen, zou dit in de Grenswaterencommissie aan de orde 

worden gesteld en zou het ministerie van milieu als verdragspartij in actie moeten komen. 

Rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer 

Het Grensverdrag wordt gezien als fundament voor de samenwerking. “Met het Grensverdrag 

hebben we een schriftelijke overeenkomst vastgelegd waarop je kunt bouwen. Want je kunt niet in 

de toekomst kijken. We weten niet welke problemen er door de klimaatverandering nog op ons af 

komen, etc. Volgens mij is het geen goed idee om zoiets op te geven, omdat je het later misschien 

weer opnieuw moet opzetten.“ De onderwerpen die in het Grensverdrag zijn vastgelegd, gaan echter 
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ook nu al verder dan wat de Kaderrichtlijn Water en de ROR voorschrijven. Daarom zijn de 

werkzaamheden m.b.t. deze richtlijnen door middel van correspondentie georganiseerd in 

coördinatiegroepen (bijv. WG Rijndelta) (zie ook Samenwerking). Om te zorgen dat de uit deze 

correspondentie resulterende besluiten en plannen ook internationale werking hebben, worden deze 

in de Grenswaterencommissie aan de orde gesteld en bekrachtigd. Zonder het Grensverdrag zouden 

de genoemde fora niet meer bijeenkomen. 

De belangrijkste voorwaarde voor de in het Grensverdrag geregelde taken is wederzijdse 

informatieverstrekking. Omdat bijvoorbeeld in de subcommissie E nauwelijks zaken hoeven te 

worden afgestemd, is deze voor enige tijd opgeschort. Een door de geïnterviewde genoemde 

belemmering voor goed waterbeheer is het gebrek aan financiële middelen om maatregelen uit te 

voeren. Zo was het de bedoeling om de Grenzaa bij de Vecht in een meer natuurlijke staat te 

brengen, maar is dit vooral wegens gebrekkige financiële middelen in Nedersaksen niet doorgegaan. 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component 

De klimaatverandering is op dit moment de belangrijkste uitdaging. Tegen die achtergrond zal de 

omgang met veengebieden als CO2-opslaglocaties veranderen, waarvoor afstemming met Nederland 

nodig is. Maar klimaatverandering maakt ook de beregening van landbouwgrond met onttrokken 

grondwater een belangrijke factor; vanwege de grensoverschrijdende grondwaterlichamen moet ook 

dit met Nederland worden afgestemd. Waterschaarste zou een thema kunnen worden, maar is dat 

tot dusver nog niet. 

De geïnterviewde beschouwt de bestrijding van laagwater naar Nederlands voorbeeld niet als een 

uitdaging voor de toekomst, omdat dit nauwelijks relevant is voor het gebied. Wel benadrukt hij dat 

hij maar beperkt kennis heeft van de lokale situatie en hier dus maar beperkt over kan oordelen. 

Zoals ook nu al het geval is, zal het Grensverdrag ook voor toekomstige uitdagingen de grondslag 

voor samenwerking vormen. De geïnterviewde gaat er niet vanuit dat er binnen het Grensverdrag 

aspecten zijn die in de toekomst belemmerend kunnen werken. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

De geïnterviewde acht het wenselijk om het Grensverdrag aan te passen en uit te breiden met de 

bestaande thema‘s (KRW, ROR) en eventueel ook met toekomstige thema’s. Desalniettemin is hij van 

mening dat een aanpassing eerder onwaarschijnlijk is. De toekomstige thema’s (waaronder 

aanpassing aan de klimaatverandering) zullen eerder via onderlinge correspondentie worden 

geregeld. De huidige regeling met de koppeling van correspondentie en Grensverdrag werkt prima 

en wordt ook door de EU erkend. De correspondentie kon snel worden opgezet, wat voor de 

uitvoering van de EU-richtlijnen ook nodig was; daarom was het geen goed idee een nieuwe 

Grensverdrag met een aanlooptijd van meerdere jaren op te stellen. 

De geïnterviewde is niet op de hoogte van nodige veranderingen in de subcommissies, waarschijnlijk 

omdat hij met name gericht is op de andere overeenkomsten (o.a. Vecht). De enige verandering 

m.b.t. de subcommissies die hij noemt is de wens van Vechtstromen om subcommissie F op te 

heffen. De geïnterviewde onderstreept dat hij geen voorstander is van opheffing, omdat deze sub-

commissie in de toekomst wellicht weer relevanter zou kunnen worden. 
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8. Dorothea Altenhofen (NLWKN-Meppen) 
 

Samenwerking 

De samenwerking tussen Nederland en Duitsland berust vooral op de goede onderlinge relaties door de 

regelmatige bijeenkomsten en de vertrouwdheid met elkaar. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Overstromingsrisico’s worden in het stroomgebied van de 

Rijn in beginsel uitgevoerd door de ICBR. Noordrijn-Westfalen, Nederland en Nedersaksen hebben 

besloten tot onderlinge samenwerking en coördinatie op het niveau van het deelstroomgebied Rijndelta. 

Omdat de Bond niet in de werkgroep Rijndelta vertegenwoordigd is, moeten veel besluiten aan Duitse 

kant worden genomen in de organen van de PGC. Daarom wordt in de subcommissies van de PGC 

gerapporteerd over de werkgroep Rijndelta en wordt hier zo nodig ook besloten over voorstellen van de 

stuurgroep Rijndelta. Tot dusver is dit eenmaal voorgekomen, toen besloten werd om ook de coördinatie 

rondom de ROR in de Rijndelta-fora uit te voeren. Mede omdat de PGC voor de Duitse partners 

noodzakelijk kan zijn voor de besluitvorming, is de subcommissies, die tussen 2008 en 2017 buiten 

werking waren, weer nieuw leven ingeblazen. 

De lagere waterautoriteiten en Verbände maken geen deel uit van de werkgroep en stuurgroep Rijndelta. 

Nadat de KRW-maatregelenplanning op Rijndelta-niveau in 2009 gereed was, werd duidelijk dat de 

verbinding met de lagere niveaus, die de maatregelen zouden moeten uitvoeren, alleen gegeven is in de 

subcommissies, die echter op dat moment buiten werking waren. Daarom werd het Grensoverschrijdend 

Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) opgericht, waarin de Duitse deelstaten (NLWKN) en de 

Unterhaltungsverbände niet vertegenwoordigd zijn. Bovendien heeft het platform slechts betrekking op 

een klein deel van het grensgebied. 

De samenwerking op het gebied van overstromingsrisicobeheer is na het hoogwater van 2010 

geïntensiveerd. De calamiteitenbeheersing in het Regierungsbezirk Münster en aan Nederlandse kant 

werd gecoördineerd en er werd informatie uit de verschillende hoogwatervoorspellingsmodellen 

uitgewisseld. 

Bekendheid met de overeenkomsten 

De geïnterviewde kent het Grensverdrag en de overeenkomsten over de Vecht en de Dinkel. Omdat het 

NLWKN de gespecialiseerde autoriteit van de deelstaat Nedersaksen is en de uitvoering van 

milieuwetgeving in Duitsland onder de bevoegdheid van de deelstaten valt, is het NLWKN ook bevoegd 

voor verdragen waarbij de Bondsrepubliek partij is. De verplichtingen van het NLWKN omvatten 

bijvoorbeeld de inhoudelijke en organisatorische verantwoording van de vergaderingen van de 

subcommissies van de PGC en het aan de PGC rapporteren van waterbeheeractiviteiten in het 

grensgebied. Deze verplichtingen zijn op het NLWKN overgegaan na de opheffing van de 

Bezirksregierungen in 2005. Daarnaast onderhoudt het NLWKN de Vecht en de Dinkel en is het dus 

bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de in de grensverdragen afgesproken waterstanden. Als 

verdragspartij wordt het NLWKN ook uitgenodigd voor het uitvoeren van de schouwen op de zijtakken 

van de Vecht en de Dinkel. 

Rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer 

Vanwege de verschillende wettelijke grondslagen en uitvoeringsbepalingen moeten compromissen met 

de partners worden gevonden om tot gezamenlijke oplossingen te komen. 
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De uitvoering van de Europese richtlijnen kan tot gevolg hebben dat niet meer aan de overeenkomsten 

kan worden voldaan (genoemde voorbeelden: waterstand van de Vecht door verwijdering van de 

dwarsconstructie, waterstand van de Dinkel bij hoogwater door verwijdering van de War-stuw). 

De rapportage aan de PGC over de waterkwaliteit wordt momenteel niet meer opgesteld, omdat deze 

grotendeels overlapt met de regelmatige rapportages in het kader van de KRW. De overlegstructuur 

Rijndelta berust op de correspondentie tussen de bevoegde ministers van de twee betrokken Duitse 

deelstaten en Nederland. De werkgroep en stuurgroep Rijndelta kunnen niet plaatsvervangend voor de 

Grenswaterencommissie optreden, omdat de Bond niet bij de werk- en stuurgroep betrokken is (zie 

Samenwerking). Het Grensverdrag en de daarbij ingestelde Permanente Grenswaterencommissie maken 

het gemakkelijker om de Bond bij de beleidsvorming te betrekken. 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component 

De grootste uitdagingen zijn volgens de geïnterviewde hoogwater en laagwater als gevolg van 

klimaatverandering. Problemen die in de toekomst een rol blijven spelen zijn de stroomopwaartse vistrek 

en de beverrat. 

Doordat Duitsland door de EU is aangeklaagd wegens het onvoldoende naleven van de Nitraatrichtlijn, zal 

waterkwaliteit een belangrijk onderwerp blijven (o.a. vanwege de hogere nitraatconcentratie door de 

kleinere waterhoeveelheid). Hierbij komt tot uitdrukking dat de twee landen anders omgaan met de 

afbakening van grondwaterlichamen. Nutriëntenbeheer moet sectoroverschrijdend worden aangepakt; 

daarom zouden aan Duitse kant meer partijen (o.a. de landbouw, die tot dusver slechts indirect 

vertegenwoordigd is via de Unterhaltungsverträge) bij de grensverdragen moeten worden betrokken, 

omdat de huidige verdragspartijen niet over de uitvoering van de bemestingsvoorschriften beslissen en 

Nederlandse waterschappen relatief meer speelruimte hebben. 

Aangezien de toekomstige problemen een integrale aanpak vergen, zal de uiteenlopende financiële en 

personele uitrusting van de partners ook in de toekomst een rol blijven spelen. Een andere uitdaging ligt 

dus in de verschillende aanpakken van beide landen bij de realisering van de KRW-doelen, gecombineerd 

met de verschillen in beschikbare middelen. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Gezien de beschreven uitdagingen en huidige regelingen acht de geïnterviewde het zinvol de 

grensverdragen aan te passen. Daarbij moeten vooral aspecten van hoogwaterberging (resultaten van het 

INTERREG-project LIVING Vecht-Dinkel) en laagwater worden geïntegreerd. Heel concreet noemt de 

geïnterviewde het vervangen van vermelde waterstanden, die op een verouderde waterbeheerpraktijk 

berusten, door het vermelden van afvoeren die tegenwoordig continu kunnen worden gemeten (zie ook 

de rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer). Zij merkt op dat een aanpassing van de lokale 

overeenkomsten (over Vecht en Dinkel) eventueel afdoende zou kunnen zijn, ook omdat met de 

aanpassing van het Grensverdrag zeer veel tijd en kosten gemoeid zijn. Maar ook als lokale 

overeenkomsten worden aangepast, moeten hiervoor voorstellen worden voorgelegd aan de PGC. De 

geïnterviewde acht het niet zinvol de grensverdragen af te schaffen. 

Voor grensoverschrijdende overeenkomsten en samenwerking zullen de PGC en haar subcommissies 

nodig blijven. Een alternatief voor dit model zou het model van de Eems of ICBR kunnen zijn, waarbij de 

federale regering bij de desbetreffende stuurgroepen wordt betrokken. Dit model is volgens de 

geïnterviewde echter minder effectief in het bevorderen van regionale samenwerking. 
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9. Roberto Goncalves (Landkreis Grafschaft Bentheim) 
 

Samenwerking 

In de regio bestaat een aantal informele platforms waarin de Nederlandse en Duitse actoren actief 

samenwerken: Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), Vechtvisie, in 

het kader waarvan het project LIVING Vecht-Dinkel ontstond, de door het NLWKN georganiseerde 

Gebietskooperation Vechte en de Werkgroep Rijndelta. Het GPRW is als platform in het leven 

geroepen ter informatie-uitwisseling en overleg met het hogere niveau van de Werkgroep Rijndelta. 

De deelnemers zijn dezelfde actoren als in de actuele Grenswaterencommissie. 

Het GPRW heeft een onverminderd groot draagvlak bij de betrokkenen, omdat het werk in dit orgaan 

concrete doelen en taken betreft en de actoren naar een gemeenschappelijk doel toewerken. 

Bekendheid met de overeenkomsten 

Voor het interview zijn de volgende overeenkomsten relevant: 

1. Grensverdrag 

2. Vecht en enige zijtakken 

3. Verbindingen tussen het links van de Eems gelegen Duitse gebied en het aangrenzende 

Nederlandse gebied 

4. Dooze 

5. Dinkel, Dinkelkanaal en Holländischer Umleitungskanal. 

Deze zijn de geïnterviewde bekend, zodat hij kan inschatten wanneer de overeenkomsten kunnen 

worden nageleefd op het punt van beheer en onderhoud. 

Rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer 

De overeenkomsten leveren ook nu nog aanknopingspunten voor een goed waterbeheer (bijv. 

minimum- en maximumafvoeren). De in de overeenkomsten genoemde gegevens kloppen over het 

algemeen nog vrij goed (zo is de vastgelegde minimale waterstand volgens de geïnterviewde 

momenteel vaktechnisch gezien nog acceptabel). 

Dat neemt niet weg dat de in de praktijk verrichte activiteiten verder gaan dan wat in de 

overeenkomsten is vastgelegd. De overeenkomsten doen in die zin geen recht meer aan de praktijk. 

Het Grensverdrag wordt door de geïnterviewde niet omschreven als belemmerend, maar uit zijn 

verklaringen blijkt wel dat hij het niet meer voldoende actueel vindt, te meer nu er andere 

grensoverschrijdende samenwerkingsvormen als het GPRW bestaan. 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrjidende component 

De geïnterviewde noemt meerdere keren het laagwaterbeheer. Daarbij gaat het enerzijds om een 

verbeterd waterbeheer aan Duitse kant door aanpassing van de beheerstrategie; daarnaast zullen 

toekomstige droogteperioden de druk op de waterbronnen verhogen, wat een grensoverschrijdende 

regeling nodig maakt. 

Voor het werk van de geïnterviewde zijn de overeenkomsten over Vecht en Dinkel het belangrijkst. 

Met het oog op de genoemde uitdagingen beschouwt hij deze echter niet als toereikend fundament. 
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Tegelijkertijd ziet de geïnterviewde in de overeenkomsten geen belemmering om op toekomstige 

uitdagingen te reageren. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

De overeenkomsten zijn over het algemeen gefocust op waterafvoer. De focus op waterbeheer als 

gevolg van de uitvoering van de KRW is in de oude verdragen afwezig. Aspecten zoals de verbetering 

van de chemische en ecologische toestand en het verslechteringsverbod zouden op langere termijn 

in de overeenkomsten kunnen worden opgenomen. Op dit moment ziet hij nog geen noodzaak tot 

aanpassing. Wel stelt de geïnterviewde voor om in de grensverdragen concrete doelstellingen voor 

de uitvoering van de KRW op te nemen (bijv. aantal maatregelen in beide landen). 

Er zijn wel enkele aspecten die nog worden betwist en eerst binnen Nedersaksen moeten worden 

opgelost voordat ze in de grensoverschrijdende overeenkomsten kunnen worden aangepast. In 

Duitsland zijn alle oppervlaktewateren KRW-relevant en moeten als zodanig de goede ecologische 

toestand of een goed ecologisch potentieel bereiken. De afleiding van het goed ecologisch potentieel 

volgens de KRW wordt als lastig uitvoerbaar beschouwd. Dit komt met name doordat het voor veel 

sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen van het cultuurlandschap ontbreekt aan 

vergelijkbare natuurlijke watertypen. In Nederland wordt de Praagse methode gehanteerd, een 

pragmatische aanpak die ook een beheer mogelijk maakt met bepaalde vormen van gebruik in 

perioden van laagwater. In Nederland mag bijvoorbeeld aan bepaalde oppervlaktewateren water 

worden onttrokken voor de beregening van gewassen; dit kan in perioden van terugkerende 

droogten ook voor Nedersaksen een aantrekkelijke optie zijn. Concreet betekent dit voor de 

geïnterviewde dat de waterlopen Vecht, Dinkel, Radewijkerbeek, Rammelbeek en Wettringe conform 

KRW moeten worden beheerd. De kanalen hebben in dit verband minder prioriteit en zouden voor 

bepaalde gebruiksfuncties ter beschikking kunnen staan. 

Voor wat betreft de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) zijn de waarden in de overeenkomst over 

de Vecht, die overeenkomen met HQ100, toereikend. Gebeurtenissen die nog frequenter zijn, zijn zo 

extreem dat daarop andere regulerende instrumenten van toepassing zijn. 

Hoewel het werk in het GPRW voor het werk van de geïnterviewde doelgericht en relevant is, vindt 

hij het momenteel niet nodig het Grensverdrag zo te veranderen dat daarin ook het doel zou worden 

opgenomen om een actieplan op te stellen. De bestaande informele afspraken zijn nog toereikend. 

De geïnterviewde schat in dat de betrokken actoren maar zeer beperkt bereid zijn om de 

overeenkomsten te veranderen. 
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10. Stefan Westhuis (Vechteverband-ULV114) 
 

Samenwerking 

De samenwerking met de Nederlandse partners vindt ook plaats in het werk van alledag, zonder dat het 

direct betrekking heeft op de overeenkomsten. Het onderlinge vertrouwen van de partners is een 

sleutelfactor in de samenwerking. De geïnterviewde beschrijft verschillende aspecten van de 

samenwerking: 

• Aangezien de grensovereenkomsten niet de vereisten van de Kaderrichtlijn Water omvatten, maar 

berusten op verouderde concepten voor de instandhouding van watersystemen, worden de nodige 

onderhoudsmaatregelen bilateraal met de Nederlanders afgesproken en uitgevoerd en vervolgens in 

onderhoudsplannen vastgelegd. Zo werd, na een opmerking vanuit de bevolking, het onderhoud van 

het Schoonebeeker Diep aan beide kanten van de grens geüniformiseerd. 

• Bij hoogwater wordt de waterafvoer – met name op de Grenzaa – altijd snel geregeld tussen de 

betrokkenen (landbouwers) en de stuwbeheerders (waterschap). 

• In het project Klima-Wasser-Kooperation zur Anpassung des Trinkwassergewinnungsgebietes Ahlde 

an den Klimawandel (KliWaKo) wordt een strategie uitgewerkt om in de toekomst te kunnen 

reageren op veranderingen van de beschikbare watervoorraad als gevolg van klimaatverandering; 

 https://docplayer.org/164414447-Klima-wasser-kooperation-zur-anpassung-des-

trinkwassergewinnungsgebietes-ahlde-an-den-klimawandel-kliwako.html. 

• De vertegenwoordigers van de Verbände en het waterschap komen jaarlijks bijeen om – in 

plattdeutsch – van gedachten te wisselen over werk en privéleven. 

Bekendheid met de overeenkomsten 

De geïnterviewde kent de volgende overeenkomsten vanuit de praktische uitvoering daarvan bij het 

schouwen van de watergangen en vanuit zijn werk in subcommissies bij de Permanente Grenswateren-

commissie: 

1. Rammelbeek en Oude Rammelbeek. 

2. Grens Aa/Schoonebeeker Diep en Grenzschloot/Nieuwe Sloot. 

3. Puntbecke, Haarmanngraben, Ravenshorster Bach, Stollwerkgraben, Aarninkgraben en 

Ohmanngraben. 

4. Vecht en enige zijtakken. 

5. Dinkel, Dinkelkanaal en Holländischer Umleitungskanal. 

Rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer 

Hoewel het grensoverschrijdende waterbeheer op de gesloten overeenkomsten berust, zou de 

samenwerking ook zonder deze overeenkomsten functioneren. Volgens de geïnterviewde komt dat door 

de wederzijdse afhankelijkheid van betrokkenen boven- en betrokkenen benedenstrooms. 

De overeenkomsten worden op dit moment niet als belemmering gezien. Ze documenteren de jarenlange 

goede en nauwe samenwerking, vooral ook met hogere autoriteiten. Bij urgente taken wordt vaak direct 

contact opgenomen met de Nederlandse partners en wordt direct afgesproken wat er moet gebeuren. 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component 

Door de droogte van de afgelopen twee jaar is bij de Duitse bodembeheerders de wens luider geworden 

naar een waterbeheer zoals dat in Nederland wordt uitgevoerd. Deze vorm van beheer betekent dat het 

https://docplayer.org/164414447-Klima-wasser-kooperation-zur-anpassung-des-trinkwassergewinnungsgebietes-ahlde-an-den-klimawandel-kliwako.html
https://docplayer.org/164414447-Klima-wasser-kooperation-zur-anpassung-des-trinkwassergewinnungsgebietes-ahlde-an-den-klimawandel-kliwako.html
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water in de watergangen zo wordt opgestuwd dat de akkergewassen aan water kunnen blijven komen. 

Ook bestaat de wens water direct aan de waterlichamen te onttrekken voor de beregening. In dit verband 

merkt de geïnterviewde op dat het ook wenselijk zou zijn het water over de grens heen terug te pompen. 

Deze veranderingen kunnen echter niet worden geïmplementeerd zonder het Niedersächsisches 

Wassergesetz te wijzigen. 

Ook ziet de geïnterviewde toekomstige uitdagingen op het gebied van hoogwater, die resulteren uit de 

geografische ligging en de hydrografische situatie. In het project LIVING Vecht-Dinkel wordt met het oog 

op hoogwaterberging de aanleg van polders besproken. De geïnterviewde stelt ook hierbij voor om het 

Nederlandse model te volgen (landbouw in aangewezen polders met een passende schadevergoeding bij 

overstroming). Daarnaast moet er in het kader van de aanpassing aan klimaatverandering vaart worden 

gezet achter de waarschuwingsdienst voor hoogwater. De geïnterviewde merkt op dat hoogwater en 

overstromingen in Nederland als zeer belangrijke thema’s worden ervaren, wat reden te meer is om ook 

vanuit Duitsland in actie te komen. 

De huidige overeenkomsten worden niet als een belemmering voor de genoemde opgaven gezien. Wel is 

het zo dat de overeenkomsten in deze vorm de ontwikkelingen in het licht van deze uitdagingen ook niet 

ondersteunen, omdat ze daar qua inhoud niet op aansluiten. Het voorbeeld van de overeenkomst over de 

Vecht laat zien dat de toekomstige uitdagingen ook van invloed kunnen zijn op de naleving van de 

overeenkomsten. In droogteperioden kan de minimale waterstand misschien niet meer worden gehaald 

zonder het waterbeheer aan te passen. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Prioriteit nummer één is volgens de geïnterviewde de aanpassing van het waterbeheer naar Nederlands 

voorbeeld. Hiervoor moeten de overeenkomsten worden gewijzigd. Eén noodzakelijke wijziging is dat er 

een doelovereenkomst komt die ook wordt uitgevoerd. Volgens de geïnterviewde is deze verandering 

noodzakelijk om voor burgers en toezichthoudende instanties de maatregelen te documenteren en 

transparant te maken. 

De geïnterviewde maakt echter ook duidelijk dat de gewenste aanpassingen ertoe leiden, dat de 

Kaderrichtlijn Water niet meer spoort met het waterbeheer. De Kaderrichtlijn Water verlangt 

passeerbaarheid van watergangen. Aangezien in Nedersaksen alle oppervlaktewateren als KRW-relevant 

worden beschouwd en dus passeerbaar moeten zijn, zou op basis van de wet geen water mogen worden 

gestuwd. De overeenkomsten kunnen dus alleen worden aangepast als Nedersaksen zou overgaan tot 

een veranderde implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Alle andere punten worden al in de praktijk 

gebracht, zodat een aanpassing een lagere prioriteit heeft maar wel noodzakelijk is. 

De geïnterviewde verklaart dat het nu nog te vroeg is om de overeenkomsten aan te passen. Eerst dient 

op korte termijn binnen de lopende samenwerking, bijv. in het project LIVING Vecht-Dinkel, te worden 

besproken welke visies de partners er voor de toekomstige samenwerking op na houden. Op basis 

daarvan kan dan in de overeenkomsten worden aangepast welke prestaties van de partners worden 

verwacht. 

Bij de aanpassing moeten de diverse verantwoordelijkheden duidelijk worden benoemd, aangezien de 

deelstaat Nedersaksen – en niet de Unterhaltungsverbände – verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

de Kaderrichtlijn Water. Afhankelijk van de inhoud van de overeenkomsten en de watercategorie dienen, 

zoals ook in de vigerende overeenkomsten het geval is, de deelstaat Nedersaksen en het Koninkrijk der 

Nederlanden partij te blijven (Vecht en Dinkel), resp. dienen de Verbände partij te blijven bij 

overeenkomsten over wateren van de derde categorie.  
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11. Gerhard Jasperneite (Bezirksregierung Münster) 
 

Samenwerking 

De Bezirksregierung Münster neemt deel aan de werkgroep en stuurgroep Rijndelta en aan de 

subcommissies van de Permanente Grenswaterencommissie. De geïnterviewde is bekend met de 

activiteiten van het GPRW. Volgens hem is het zeker een optie dat de Bezirksregierung lid van het 

GPRW wordt, aangezien ze sinds 2016 een uitgebreider takenpakket heeft gekregen. Er hebben in dit 

verband nog geen officiële gesprekken plaatsgevonden. Aangezien de drie samenwerkingsfora tot op 

bepaalde hoogte overlappende taken hebben, zijn er in het verleden al pogingen gedaan om deze 

drie met elkaar te verweven. 

De samenwerking in de verschillende bovenregionale fora bevordert volgens de geïnterviewde het 

vermogen van de actoren om op urgente uitdagingen te reageren. De jarenlange samenwerking 

maakt het voor de actoren eenvoudiger om vroegtijdig problemen van bovenregionaal belang aan de 

orde te stellen. 

Naast de genoemde samenwerkingsplatforms worden er in de regio veel projecten uitgevoerd die 

met middelen van derden worden gefinancierd (met name INTERREG) en die eveneens de 

samenwerking tussen de partners bevorderen. Bij deze projecten zijn meestal de desbetreffende 

Duitse Kreise (Landkreise) en Nederlandse waterschappen betrokken. 

Bekendheid met de overeenkomsten 

Voor de geïnterviewde zijn de volgende overeenkomsten relevant: 

1. Grensverdrag tussen Nederland en Duitsland van 1-8-1963. 

2. Overeenkomst over het onderhoud van de Dinkel in het grensgebied bij Gronau van 10-11-1983. 

De geïnterviewde kent het Grensverdrag en de overeenkomst over het onderhoud van de Dinkel. Bij 

laatstgenoemde overeenkomst oefent de Bezirksregierung het wettelijk toezicht uit op het Wasser- 

und Bodenverband, dat verdragspartij is. Bij de uitvoering van maatregelen (bijv. ecologische 

maatregelen, het voorkomen van overstromingen) moeten de genoemde overeenkomsten in acht 

worden genomen. 

Rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer 

Het Grensverdrag regelt globaal onderwerpen als een behoorlijke waterafvoer, hoogwater en 

wateronttrekkingen. De voor de uitvoering noodzakelijke details worden op lager bestuurlijk niveau 

besproken door de actoren in de subcommissies van de Permanente Grenswaterencommissie, 

waarna hierover afspraken worden gemaakt. De operationele details van deze afspraken worden 

vervolgens besproken in het GPRW. 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component 

De geïnterviewde beschouwt de onderwerpen droogtebeheer, vismigratie, monitoring en het 

voorkomen van overstromingen als relevant voor de toekomst aan weerszijden van de grens. Bij het 

voorkomen van overstromingen is ook calamiteitenbeheersing een belangrijk aspect. De 

geïnterviewde beroept zich bij het benoemen van deze punten op het GPRW, dat deze aspecten 

eveneens behandelt. 
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In het verlengde van droogtebeheer zal met name ook grondwaterbeheer in de toekomst een 

belangrijk thema zijn. Dit is tot dusver nog niet grensoverschrijdend geregeld. 

De subcommissies die op het Grensverdrag berusten, vormen volgens de geïnterviewde een geschikt 

instrument om de toekomstige opgaven aan te pakken en de onderlinge samenwerking te 

bevorderen. Hierin worden vooral maatregelen besproken; de bijbehorende concrete afspraken 

worden dan op lokaal niveau gemaakt. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Het Grensverdrag vormt voor de Nederlands-Duitse samenwerking in het waterbeheer het kader op 

basis waarvan speciale regionale of lokale overeenkomsten worden gesloten. Daarom moet het 

verdrag volgens de geïnterviewde in deze vorm blijven bestaan. Het Grensverdrag stelt – zij het 

slechts globaal – de belangrijkste waterbeheerkwesties aan de orde. Een nieuw thema, droogte-

beheer, wordt tot dusver nog niet geregeld en zou in het verdrag kunnen worden opgenomen. Maar 

dit zou ook kunnen vallen onder de regeling van waterbeheerkwesties, en dan zou geen verandering 

nodig zijn. 

Omdat de beverrattenbestrijding al in lokale overeenkomsten geregeld is, is het niet nodig dit 

onderwerp op nationaal niveau in het Grensverdrag te regelen. 
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12. Friedel Wielers (Kreis Borken) 
 

Samenwerking 

De geïnterviewde beschrijft de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse betrokkenen aan de 

hand van uiteenlopende voorbeelden. Een belangrijk instrument voor samenwerking is het 

Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). 

Het GPRW is in 2012 door de Duitse en Nederlandse actoren opgericht. In dit platform werken de 

waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel samen met de Landkreis Grafschaft Bentheim en de 

Kreis Borken. Een groot deel van de grensoverschrijdende uitwisseling loopt sindsdien via het GPRW. 

De geïnterviewde vat de samenwerking als volgt samen: ”We kennen geen staatsgrens meer. We 

pakken de telefoon en bellen de collega in het buurland alsof het een medewerker van een andere 

gemeente is.“ Sinds dertig jaar geleden is de samenwerking niet in de laatste plaats door het GPRW 

gestaag verdiept en verbeterd. 

Grenswaterencommissie en subcommissies zijn een ander instrument voor samenwerking waaraan 

de Kreis Borken deelneemt. Na een pauze komen de subcommissies nu weer regelmatig bijeen. 

Deelnemende partijen in de subcommissies zijn vertegenwoordigers van gemeenten, Kreis Borken 

Landkreis Grafschaft Bentheim, de Duitse Wasser- und Bodenverbände, de waterschappen, de 

provincies, de Bezirksregierung Münster en het NLWKN. 

Los van het GPRW of de Grenswaterencommissie wordt er ook op lokaal (operationeel) niveau 

samengewerkt op verschillende terreinen. Een goed voorbeeld hiervan is het pilotproject met het 

waterschap Rijn en IJssel voor de beverrattenbestrijding, waarbij Nederlandse vangers op Duits 

gebied jagen. Een ander voorbeeld was de versterking van een dijk langs een kleiner grenswater, 

waarvoor bilateraal schriftelijk werd vastgelegd wie welke kosten zou dragen. Verder vinden op 

operationeel niveau schouwen plaats van bij de grens gelegen watergangen, om het onderhoud 

daarvan onderling af te stemmen. 

In het project Dinkel Losser-Gronau, een deelproject van LIVING Vecht-Dinkel, wordt aan 

Nederlandse kant een herstelproject uitgevoerd, omdat dit aan Duitse kant niet mogelijk was. Dit 

project fungeert als corridor naar Duitsland en bevordert het behalen van de grensoverschrijdende 

doelen van de Kaderrichtlijn Water. Hoewel de Kreis Borken na de wijziging van het 

Landeswassergesetz formeel niet meer verantwoordelijk is voor de Dinkel, is hij voor dit project nog 

steeds de coördinerende partij en projectpartner aan Duitse kant. 

Bekendheid met overeenkomsten 

Voor de geïnterviewde zijn de volgende overeenkomsten relevant: 

1. Grensverdrag tussen Nederland en Duitsland van 1-8-1963. 

2. Overeenkomst over het onderhoud van de Dinkel in het grensgebied bij Gronau van 10-11-1983 

tussen het waterschap Regge en Dinkel (rechtsopvolger: waterschap Vechtstromen) en het 

Wasser- und Bodenverband Unteres Dinkelgebiet. 

Deze overeenkomsten zijn de geïnterviewde bekend. Laatstgenoemde overeenkomst werd erbij 

gehaald in het kader van bovengenoemd deelproject Dinkel Losser-Gronau, waarbij de Kreis Borken 

partij is. Tegelijkertijd fungeert de Landkreis sinds de wijziging van het Landeswassergesetz in 2016 



 
 

62 
 

niet meer als wettelijk toezichthouder op het genoemde Wasser- und Bodenverband, waardoor de 

overeenkomst Dinkel bij Gronau voor de geïnterviewde niet meer direct relevant is. 

Rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer 

De geïnterviewde beschouwt het Grensverdrag als zinvol en noodzakelijk. De door dit Verdrag in het 

leven geroepen Permanente Grenswaterencommissie en haar subcommissies kunnen tussen de 

partners “algemeen bindende, formele regelingen” treffen over de te verrichten taken. Anders dan in 

de subcommissies ziet de geïnterviewde in het GPRW een “praktijkgericht, regionaal werkniveau, 

waar zonder veel omwegen projecten grensoverschrijdend worden geïnitieerd en ook afspraken 

worden gemaakt die niet zo’n formeel karakter hoeven te hebben“. 

In enkele gevallen wordt het herstellen van wateren in hun natuurlijke staat tussen Nederland en 

Duitsland afgestemd, omdat de landgrens midden door het waterlichaam in kwestie loopt. Als het de 

bedoeling is deze wateren aan beide kanten van de grens weer in meer natuurlijke staat te brengen, 

moeten onduidelijkheden over landgrens en grensverloop worden opgelost op nationaal en 

ministerieel niveau, omdat voor dit soort projecten federale goedkeuring nodig is. 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component 

De geïnterviewde ziet met name de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Overstromingsrisico‘s 

(ROR), en de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en het daaruit resulterende 

waterbeheer als belangrijke thema’s voor de toekomst, die ook de Nederlandse buren betreffen. 

Deze thema’s moeten bij voorkeur ook worden vastgelegd in een raamovereenkomst. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Deze toekomstige uitdagingen, evenals de doelstellingen van de Europese kaderrichtlijnen, zijn op dit 

moment geen bestanddeel van de overeenkomsten en kunnen daarom ook niet via de 

overeenkomsten worden “bewerkt”. De overeenkomsten zullen dus moeten worden aangepast. 

In de subcommissies D en E van de Grenswaterencommissie is afgelopen jaar besproken dat er een 

raamovereenkomst moet komen die o.a. de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn 

Overstromingsrisico’s moet omvatten. Het verdient de voorkeur om het Grensverdrag als basis voor 

deze raamovereenkomst te nemen, d.w.z. het Grensverdrag moet worden omgevormd tot een 

raamovereenkomst. De uitvoering van deze raamovereenkomst moet dan bilateraal plaatsvinden 

tussen de actoren op operationeel niveau. De geïnterviewde verwelkomt deze aanpak gezien de 

verouderde inhoud en doelstellingen van het huidige Grensverdrag (bijv.: zandbeheer). Andere 

onderwerpen die in een dergelijke raamovereenkomst aan bod moeten komen zijn waterbeheer, 

vooral ook in tijden van waterschaarste, en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Het 

thema zandbeheer (wie wanneer welke zandvang leegt) kan beter niet op dit hoge niveau worden 

geregeld, maar liever op operationeel niveau, dus in direct overleg tussen de betrokken actoren. 

De overeenkomst Dinkel bij Gronau zou moeten worden aangepast voor wat betreft de actuele 

voorschriften voor wateronderhoud, die onder meer voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water. Dit valt 

echter onder de verantwoordelijkheid van de partijen bij de overeenkomst. De geïnterviewde is van 

mening dat de door het Nederlands-Duitse Grensverdrag beoogde aspecten ook op eenvoudigere 

wijze kunnen worden geregeld door bilaterale afspraken op operationeel niveau, aangezien de 

actoren uit beide landen al jarenlang met grote regelmaat concrete informatie en gedachten 

uitwisselen en afstemmen en al jarenlang gezamenlijke grensoverschrijdende projecten uitvoeren.  
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13. Heinrich Gehling (Wasser- und Bodenverband Unteres Dinkelgebiet) 
 

Samenwerking 

De geïnterviewde beschrijft de samenwerking met de Nederlandse partners als een samenwerking 

op basis van gelijkwaardigheid, hoewel het waterschap in vergelijking met het Wasser- und 

Bodenverband veel meer bevoegdheden en dus een aanzienlijk machtigere positie heeft. 

De samenwerking vindt hoofdzakelijk plaats rondom het schouwen van de watergangen op Duits 

gebied en rondom de uitvoering van onderhouds- en aanpassingsmaatregelen. De geïnterviewde 

neemt niet deel aan het schouwen op Nederlands grondgebied, maar denkt dat er heel veel kan 

worden geleerd van de pragmatische aanpak van de Nederlanders als het gaat om de planning en 

uitvoering van maatregelen. De geïnterviewde heeft tot dusver slechts enkele keren deelgenomen 

aan de vergaderingen van de subcommissies van de Grenswaterencommissie, maar deze 

vergaderingen hebben wel het bewustzijn vergroot van de vraagstukken aan de andere kant van de 

grens (o.a. laagwaterafvoer, verzilting van het grondwater). 

Vanwege de grote verschillen in de planningsprocedures en de wettelijke vereisten en 

vergunningsprocedures wordt vaker een taalbarrière ervaren. Om de coördinatie te vereenvoudigen 

en de communicatie te verbeteren stelt de geïnterviewde voor een woordenlijst op te stellen van de 

belangrijkste begrippen uit het waterbeheer. 

Bekendheid met de overeenkomsten 

De geïnterviewde beschouwt vooral de overeenkomst Dinkel bij Gronau als relevant. Hij werd kort 

geleden door partner Vechtstromen op deze overeenkomst gewezen. Dat de geïnterviewde ondanks 

zijn jarenlange werkzaamheden in het Wasser- und Bodenverband en eerder bij de lagere 

waterautoriteit weliswaar op de hoogte was van het bestaan van de overeenkomst maar niet met de 

inhoud daarvan, duidt erop dat de overeenkomst minder relevant is of wordt voor de actuele 

verantwoordelijkheden en taakstellingen. 

Het Grensverdrag is de geïnterviewde bekend op grond van zijn vroegere baan bij de lagere 

waterautoriteit bij de Kreis Borken. Bij zijn huidige werk speelt het Grensverdrag echter geen rol. 

Rol van de overeenkomsten in het actuele waterbeheer 

De overeenkomst Dinkel bij Gronau speelt met name een rol als het gaat om het onderhoud van de 

Dinkel. Wel zijn de doelstellingen van de overeenkomst verouderd sinds de inwerkingtreding van de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat geldt bijvoorbeeld voor het sedimenttransport, dat sinds de KRW 

weer door de Nederlanders wordt gewenst, maar in de overeenkomst Dinkel bij Gronau anders 

wordt geregeld, of voor het onderhoud van de oevers, die nu op natuurlijke wijze worden ingericht. 

Deze natuurlijke oeverontwikkeling is deels in strijd met de genoemde overeenkomst, omdat daarin 

het behoud van het bodemverval en de technische profielen wordt voorgeschreven en de begroeiing 

met riet ook het profiel van de watergang verandert. 

Aspecten van de verruiming van waterlopen, die ook in de overeenkomst worden behandeld, 

moeten echter ook worden bekeken uit het perspectief van hoogwaterbescherming. Het voorkomen 

van overstromingen wordt echter eerder in andere overeenkomsten (bijv. overstromings-
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risicobeheerplan) geregeld dan in de genoemde overeenkomst. Het voorkomen van overstromingen 

is geen verantwoordelijkheid van het Wasser- und Bodenverband, maar van de oevergemeenten. 

Toekomstige uitdagingen met een grensoverschrijdende component 

De grootste uitdaging voor de toekomst is volgens de geïnterviewde de passeerbaarheid van de 

Dinkel voor vissen. Vanwege het huidige peilbeheer is er, ondanks uitgebreide veranderingen en 

aanpassingen ten behoeve van de stroomopwaartse vistrek, tot nog toe weinig bereikt. Met name in 

perioden van laagwaterafvoer komt de vispasseerbaarheid verder in het gedrang. Een verandering 

van de huidige ligging van de stuwen gaat gepaard met aanzienlijke risico’s voor de bestaande, niet 

altijd op de juiste afstand geplaatste bebouwing in de bebouwde kommen langs de oevers. De 

verruiming van de rivier, die sinds de wijziging van het Landeswassergesetz (waterwet van de 

deelstaat) in 2016 onder de verantwoordelijkheid van de Wasser- und Bodenverbände valt, is dan 

ook geen eenvoudige opgave. Niet alle Verbände hebben voldoende capaciteiten om deze nieuwe 

taak uit te voeren; behalve aan de benodigde tijd en medewerkers ontbreekt het hen ook aan de 

benodigde technische voorzieningen. 

Aangezien het in het Duitse deel van de Dinkel – direct over de grens – ontbreekt aan mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van karakteristieke leefgemeenschappen, wordt conform een onderlinge 

afspraak op Nederlands grondgebied een kerngebied aangelegd dat als stapsteen kan dienen. Deze 

maatregel heeft ook een positieve invloed op het KRW-doelbereik in Duitsland. Volgens de 

geïnterviewde is dit een mooi voorbeeld van de pragmatische aanpak van de Nederlandse partners. 

Aanpassing, vervanging en alternatieven 

Partijen bij de bestaande overeenkomst Dinkel bij Gronau zijn het Wasser- und Bodenverband 

Unteres Dinkelgebiet en het waterschap Vechtstromen als rechtsopvolger. Aangezien de 

Bezirksregierung Münster belast is met het toezicht op de grotere watergangen in de Kreis Borken, 

waartoe ook de Dinkel behoort, moet zij ook partij bij een toekomstig grensverdrag zijn. Dat zou ook 

de door vrijwilligers geleide Verbände ontlasten. Al met al kan de overeenkomst Dinkel bij Gronau 

volgens de geïnterviewde echter komen te vervallen, omdat andere wetgeving de overeenkomst 

overbodig maakt en de doelstellingen hoe dan ook niet meer gelden. 

Omdat de doelstellingen van de overeenkomst sinds de invoering van de Kaderrichtlijn Water 

verouderd zijn, acht de geïnterviewde het noodzakelijk deze aan te passen. Gezien de verschillende 

aanpak van Nederland en Duitsland in het realiseren van de doelstellingen vindt hij het wenselijk dat 

beide hun aanpak op elkaar afstemmen. Over het algemeen vindt de geïnterviewde de Nederlandse 

aanpak erg praktijkgericht, iets waarvan de Duitse actoren volgens hem kunnen leren. Volgens hem 

hebben de Nederlanders door deze aanpak ook al meer vooruitgang geboekt dan de Duitsers. 

Als het gaat om de uitdagingen voor de toekomst moeten de doelstellingen voor de 

vispasseerbaarheid, de beleefbaarheid en de recreatieve waarde op één lijn worden gebracht, 

bijvoorbeeld ook met betrekking tot dominante soorten en natuurbeschermingswetgeving. Een 

ander probleem waar de Nederlandse partners al aan werken, is het voorkomen van het transport 

van drijfvuil door te zorgen voor geschikte voorzieningen voor het verzamelen daarvan. Dit wordt tot 

dusver nog niet geregeld en is aan Duitse kant ook nauwelijks onderwerp van discussie. 
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Daarnaast moet in een nieuwe grensovereenkomst de muskus- en beverrattenbestrijding worden 

opgenomen; deze komt moeilijk op gang vanwege de onderlinge verschillen in de wetgeving op het 

gebied van dierenwelzijn en veterinaire aangelegenheden. 
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