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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 

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

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

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

betrokkenen (hoofdrapport, 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 betrek-

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

toebrengen. 

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 Umleitungskanal) 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 

complicerende 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 (hoofdrapport, 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 

overeenkomsten 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 

onderhoudsplicht regelt, maar ook de maatgevende toestand voor het onderhoud vastlegt. Deze 
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conflicteerde met de ontwerpen voor de toekomstige inrichting. Iets soortgelijks speelde bij water-

schap 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 juri-

dische 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 het NLWKN (in Neder-

saksen). 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 (hoofdrapport, hfdst. 3, box 2). Dit moet wel in overleg gebeuren en 
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bovendien moet er eerst een alternatief ontwikkeld zijn. Als de eerstkomende termijn voor opzegging 

nog lang op zich 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 

meerdere 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 water-

beleid. 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. 

 


