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VOORWOORD
Voor u ligt mijn evaluatieonderzoek naar de grensoverschrijdende Vechtvisie tussen Nederland
en Duitsland. Dit onderzoek biedt een inzicht in het uitvoeren van een grensoverschrijdend
evaluatieonderzoek en meer specifiek in de beleidseffectiviteit van de Vechtvisie (2009).
Het onderzoek draagt bij aan het Europese deelproject MR03 van LIVING Vecht-Dinkel
waarbij gezocht werd naar beleidsimplementatie hindernissen in het rivierenbeheer tussen
Nederland en Duitsland. Het evaluatieonderzoek heb ik met veel toewijding en aandacht
uitgevoerd in de afgelopen maanden. Het internationale karakter van dit onderzoek en de
zoektocht naar nieuwe theoretische inzichten vormden interessante uitdagingen. Graag
dank ik de medewerkers van het waterschap Vechtstromen, de Bestuursdienst HardenbergOmmen, Leader Noord-Overijssel, het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft,
Küsten- und Naturschutz, Landkreis Grafschaft Bentheim, Grafschaft Bentheim Tourimus en
Samtgemeinde Emlichheim voor hun betrokkenheid en medewerking aan dit onderzoek.
Daarnaast spreek ik een woord van dank uit aan Harry Tolkamp en Hans Bressers voor de
mogelijkheid tot een expert interview. Verder dank ik mijn thesis begeleiders Tobias Renner
en Sander Meijerink voor hun betrokkenheid en feedback gedurende het onderzoek. Tot slot
dank ik mijn familie en vrienden voor hun ondersteuning gedurende mijn onderzoek.

T.J.H. Pergens

Nijmegen, 18 oktober 2018
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VORWORT
Vor Ihnen liegt meine Evaluierungsstudie zur Grenzüberschreitenden Vechtetalstrategie
zwischen Deutschland und den Niederlanden. Diese Studie gibt einen Einblick in die Ausführung
einer grenzüberschreitenden Evaluierungsstudie und insbesondere in die politische Strategie
der „Vechtetalstrategie“ (2009). Die Studie leistet einen Beitrag am europäischen Teilprojekt
MR03 der LIVING Vecht-Dinkel, wobei nach politischen Implementationshindernissen
in der Flussbewirtschaftung zwischen Deutschland und den Niederlanden gesucht
wird. Die Evaluierungsstudie habe ich mit sehr viel Sorgfalt und Hingabe in den letzten
Monaten ausgeführt. Der internationale Charakter der Studie und die Suche nach neuen
theoretischen Einsichten waren interessante Herausforderungen. Ich danke an dieser Stelle
den Mitarbeitern der „Wasserbehörde Vechtstromen“, dem „Bestuursdienst HardenbergOmmen“, dem „Leader Noord-Overijssel“, dem „Niedersächsischen Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz”,   dem „Landkreis Grafschaft Bentheim“, der
„Grafschaft Bentheim Tourismus“ und der „Samtgemeinde Emlichheim“ für Ihr Engagement
und Ihre Kooperation an dieser Studie. Mein Dank geht ebenfalls an Harry Tolkamp und Hans
Bressers die mir ein Experteninterview ermöglicht haben. Ein weiteres Dankeschön geht an
die Betreuer meiner Masterarbeit Tobias Renner und Sander Meijerink, für ihr Engagement
und Feedback während der Studie. Zum Schluss bedanke ich mich bei meiner Familie und
meinem Freundeskreis für ihre Unterstützung während des Schreibens meiner Masterarbeit.

T.J.H. Pergens

Nijmegen, 18. Oktober 2018
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SAMENVATTING

om een theoretisch evaluatiekader voor een internationaal beleidsdocument te ontwikkelen.
Ten tweede was het van belang om middels dit evaluatiekader de beleidseffecten van de
grensoverschrijdende Vechtvisie (2009) vast te stellen. Ten derde is gezocht naar factoren

Een grenzenloze, halfnatuurlijke rivier?

die het beleidseffect beïnvloeden. Deze drie opgaven leidden tot de onderstaande
Door de toenemende klimaatproblematiek neemt het aantal incidenten zoals overstromingen

onderzoeksvragen met bijbehorende deelvragen.

steeds meer toe. Daarnaast oefent het menselijk ingrijpen een grote druk uit op natuurlijke
processen. De natuur is niet gebonden aan landsgrenzen waardoor een grensoverschrijdende

(1) “Op welke wijze kan een grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie op water worden

samenwerking van levensbelang kan zijn. Om deze reden zoeken landen op verschillende

geëvalueerd?”

schaalniveaus

naar

een

grensoverschrijdende

samenwerking

met

buurlanden.

Grensoverschrijdende samenwerkingen resulteren veelal in internationale afspraken om

(2) “Tot welke effecten leidt de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009)?”

gemeenschappelijke ambities samen te implementeren. De beleidsimplementatiefase

<“Hoe kwam de Vechtvisie tot stand, wat is de inhoud van de visie en wie waren betrokken

van internationale ambities vormt echter een uitdaging in het grensoverschrijdende

bij de processen?”

waterbeheer omdat uitvoerders kampen met culturele, politieke en institutionele verschillen.

<“Uit welke veronderstellingen en doelstellingen bestaat het beleid? En hoe kunnen deze

Deze verschillen oefenen invloed uit op de beleidsimplementatiefase met mogelijk

veronderstellingen en doelstellingen beoordeeld worden?”

beleidsimplementatie barrières tot gevolg. Regionale actoren vormen een belangrijke rol

<“In hoeverre zijn de doelstellingen van de grensoverschrijdende Vechtvisie gerealiseerd?”

in het realiseren van internationale ambities op lokaal niveau. Het belang van regionale

<“Zijn de doelstellingen bereikt door het beleid zelf of door andere factoren?”

actoren in de implementatiefase wordt als onmisbaar beschouwd. Zo zoeken verschillende

<“Wat is de interpretatie van bereikte effecten door actoren en wat is de visie van actoren

waterschappen als regionale partij een samenwerking met waterbeheerders aan de andere

op de samenwerking?”

zijde van de landsgrens. Eén van deze regionale samenwerkingen is waarneembaar in het
stroomgebied van de Rijn Delta Oost in de Overijsselse Vecht (vanaf nu Vecht). Hier geldt

(3) “Welke beleidsimplementatie factoren beïnvloeden het beleidseffect?”

sinds 2009 een internationale ontwikkelingsvisie op water, genaamd de grensoverschrijdende

<“Welke factoren beïnvloeden de beleidsimplementatie van de grensoverschrijdende

Vechtvisie. Hierbij werken Duitse en Nederlandse overheden vrijwillig samen op regionaal

Vechtvisie?”

niveau.

<”Wat zijn aandachtspunten in de Duits-Nederlandse samenwerking?”

Nu, bijna tien jaar later, ontstond een evaluatiebehoefte naar de beleidseffectiviteit van dit

De eerste theoretische vraag werd beantwoord door diverse theoretische inzichten over

grensoverschrijdende beleidsdocument. In dit onderzoek stond de beleidseffectiviteit van

beleidsevaluatie en - implementatiestudies. Tot op heden bestaat een beperkt inzicht

de Vechtvisie (2009) centraal waarbij specifiek is gekeken naar factoren die het beleidseffect

in grensoverschrijdende evaluatiestudies en beleidsimplementatiestudies waardoor

gedurende de beleidsimplementatiefase beïnvloeden. Ten eerste was het hierbij van belang

in dit onderzoek eerst gezocht is naar een theoretisch evaluatiekader. De invloed van de
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grensoverschrijdende component op de evaluatie vormde een belangrijk aandachtspunt.

Partners werken sinds dit project aan uitvoeringsgerichte maatregelen. Tot slot bleek uit

Een rationele benaderingswijze met responsieve elementen vormde de basis van de

de actorenanalyse dat het accent op watergeoriënteerde opgaven steeds meer in balans

evaluatiestudie. Een combinatie van twee benaderingswijzen sloot aan bij de subjectieve

is gekomen met regionaal economische opgaven. Voorheen lag een nadruk op water

kenmerken van een grensoverschrijdende samenwerking. Gedurende de theoretische

georiënteerde opgaven terwijl dit nu verschoven is naar regionaal economische opgaven.

zoektocht werd een stappenplan ontwikkeld om een grensoverschrijdende evaluatiestudie

Deze accentverschuiving was terug te zien in de actorwisselingen van de afgelopen jaren.

uit te voeren. Het stappenplan bestond uit het uitvoeren van de totstandkomingsanalyse,

Geconcludeerd werd dat een balans is ontstaan in de vertegenwoordiging van diverse

de actorenanalyse, de reconstructie van de beleidstheorie, de doelbereikinganalyse, de

thema’s zoals waterveiligheid, recreatie, toerisme en beleving.

oorzakelijkheidsanalyse, de responsieve analyse en de beleidsimplementatie-analyse.
Middels deze verschillende analysen werd gepoogd een inzicht te krijgen in het beleidseffect

De derde stap en vierde stap bestonden uit het reconstueren van de beleidstheorie

van de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009) in de afgelopen tien jaar.

om vervolgens de kwaliteit van de beleidstheorie te beoordelen. De vragen “Uit
welke veronderstellingen en doelstellingen bestaat het beleid? En hoe kunnen deze

De eerste en tweede stap bestonden uit het uitvoeren van een totstandkomings- en

veronderstellingen en doelstellingen beoordeeld worden?” werden hiermee beantwoord. Ten

actorenanalyse waarbij de vraag “Hoe kwam de Vechtvisie tot stand, wat is de inhoud

eerste bleek dat de Vechtvisie bestaat uit een algemeen toekomstbeeld: ‘Een grenzenloze,

van de visie en wie waren betrokken bij de processen?” beantwoord werd. Uit de

halfnatuurlijke rivier’. Dit algemene toekomstbeeld is uitgewerkt in vijf kerndoelen: water,

totstandkomingsanalyse bleek dat decennia lang onderhandelingen in het stroomgebied van

natuur, stadsontwikkeling & bevaarbaarheid, recreatie & toerisme en beleving. Deze vijf

de Vecht zijn geweest en diverse pogingen tot een internationale samenwerking zijn gedaan.

kerndoelen pogen een ieder een bijdrage te leveren aan het algemene toekomstbeeld en

De beginperiode bestond enkel uit bestuurlijke overleggen waarbij een uitvoeringsgerichte

bestaan uit bijbehorende thematische werkvelden. Ten tweede bleek dat het beleid berust op

aanpak op regionaal niveau ontbrak. Een eerste stap richting een regionale aanpak (onder

een complex veld van normatieve/finale/causale relaties en doelstellingen. De veelzijdigheid

leiding van voormalige waterschap Velt en Vecht) is in 2007 gemaakt. Deze ontwikkeling

en beperkte mate van exactheid van doelstellingen waren kenmerkend gedurende de

resulteerde in de opstelling van de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009). Voor het eerst

reconstructie van het beleid. Deze hoge mate van abstractie is verklaarbaar omdat de

kwam een regionaal grensoverschrijdend samenwerkingsverband van de grond waardoor

samenwerking onhoudbaar was geweest indien doelen exact geformuleerd waren. Een hoge

het samenwerkingsproces in een versnelling kwam. Daarnaast bleek uit de actorenanalyse

mate van abstractie bood partners ruimte om de samenwerking vorm te geven en te zoeken

dat partners sinds 2009 zijn gewisseld en rollen zijn veranderd (waaronder fusies, een

naar bijpassende interpretaties. Gesteld kan worden dat een hoge mate van abstractie van

terugtrekkende rol van de provincie en de toetreding van regionaal economische partijen).

doelen passend was ten tijde van de opstelling van de Vechtvisie. Anno 2018 kunnen doelen

De periode van 2007-2015 stond in het teken van netwerken, een eigen rol vinden in het

sterker geconcretiseerd worden omdat partners hun weg in het samenwerkingsverband

samenwerkingsverband en ‘elkaar leren kennen’.  Met de komst van het Europese project

hebben gevonden. De hoge mate van abstractie maakte het onmogelijk om een doelmeting

LIVING Vecht-Dinkel (2017) werken partners uitvoeringsgericht met elkaar samen aan

te doen waardoor in dit onderzoek gezocht is naar criteria voor een doelbereikingsanalyse.

opgaven. Door dit nieuwe project heeft de samenwerking een nieuwe dimensie gekregen.

Ten derde bleek dat voor deze grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie zowel inhoudelijke
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(= een halfnatuurlijke rivier) als procesmatige doelstellingen (= een intensivering en

De laatste stap om het beleidseffect te bepalen bestond uit een responsieve analyse. De

stimulering van de samenwerking) gelden. De tweeledigheid van doelstellingen was

vraag “Wat is de interpretatie van bereikte effecten door actoren en wat is de visie van

verklaarbaar omdat verondersteld werd dat procesmatige doelstellingen bijdragen aan

actoren op de samenwerking?” werd hiermee beantwoord. De procesmatige doelstelling

de kracht van die visie (ook wel aan de inhoudelijke doelstellingen). De combinatie van

in het beleid ‘een intensivering en stimulering van de samenwerking’ omvatte subjectieve

zowel inhoudelijke- als procesmatige doelstellingen is uniek aan een grensoverschrijdende

elementen waardoor een responsieve analyse passend was. Ten eerste bleek uit deze

beleidsevaluatie. De inhoudelijke doelstellingen zijn middels een doelbereikings- en

analyse dat actoren tevreden zijn over de bijdragen aan de procesmatige doelstelling.

oorzakelijkheidsanalyse gemeten en de procesmatige doelstellingen middels een responsieve

Het contact is geïntensiveerd en ‘men kent elkaar’ bij calamiteiten en nieuwe initiatieven.

analyse (zie onderstaand).

Ten tweede bleek uit de beleidstheorie dat de procesmatige doelstelling de kracht van de
visie (of te wel inhoudelijke doelstellingen) vergroot. Om deze reden ontstond de vraag “In

De vijfde stap bestond uit een doelbereikingsanalyse waarmee de vraag “In hoeverre zijn de

welke mate draagt de grensoverschrijdende samenwerking bij aan het realiseren van het

doelstellingen van de grensoverschrijdende Vechtvisie gerealiseerd?” is beantwoord. Deze

gemeenschappelijke toekomstbeeld?”. Of te wel, in welke mate draagt de procesmatige

analyse vormde een inzicht in de doelbereiking van inhoudelijke doelstellingen. Hieruit bleek

doelstelling bij aan de realisering van inhoudelijke doelstellingen. Gesteld kan worden dat de

dat aan zowel Nederlandse als Duitse zijde diverse projecten zijn gerealiseerd die bijdragen

grensoverschrijdende samenwerking heeft bijgedragen aan de realisering van inhoudelijke

aan het toekomstbeeld. Zo is de rivier verruimd, heeft natuurontwikkeling en ruimtelijke

doelstellingen. Zo vonden grensoverschrijdende projecten plaats zoals de Grensmeander en

ontwikkeling langs de rivier plaatsgevonden en zijn diverse toeristische en recreatieve

LIVING Vecht-Dinkel.

initiatieven waarneembaar aan beide zijden van de grens. De ‘halfnatuurlijke rivier’ is echter
tot op heden nog niet volbracht. Zowel aan Nederlandse als Duitse zijde bestaan nog diverse

Geconcludeerd kan worden dat de Vechtvisie (2009) een bijdrage heeft geleverd aan

resterende opgaven om de rivier terug te brengen naar haar halfnatuurlijke karakter.  

de netwerkvorming en verstandhouding tussen Nederlandse en Duitse partijen. Het
beleidseffect is echter afhankelijk van externe programma’s of wetgeving om tot een resultaat

De zesde stap bestond uit een oorzakelijkheidsanalyse waarbij de vraag “Zijn de doelstellingen

te leiden. Om deze reden werd gesteld dat de Vechtvisie als een zeer waardevolle basis dient

bereikt door het beleid zelf of door andere factoren?” werd beantwoord. Hierbij vond een

bij nieuwe intitiatieven zoals Europese projecten. Zij is kaderstellend en richtinggevend voor

analyse plaats van externe invloeden en is een policy-on/policy-off situatie voorgedragen aan

Nederlandse en Duitse overheden. Tot op heden heeft de visie ervoor gezorgd dat contacten

respondenten. Uit deze analyse bleek dat de visie niet direct tot uitvoeringsprogramma’s heeft

zijn geintensiveerd, bijdragen zijn geleverd aan de doelbereiking en nieuwe projecten

geleid. De visie dient als een katalyserende factor in het realiseren van grensoverschrijdende

mogelijk werden.

initiatieven zoals bij het project LIVING Vecht-Dinkel. Dit project was bijvoorbeeld onmogelijk
geweest als de Vechtvisie niet was opgesteld. Gesteld wordt dat de Vechtvisie een belangrijke

Naast het aantonen van het beleidseffect werd expliciet gezocht naar beleidsimplementatie

factor vormt in de totstandkoming van projecten indien de visie verbonden wordt met

barrierès die het beleidseffect beïnvloeden. Middels een beleidsimplementatie-analyse

Europese, nationale, regionale of lokale initiatieven.

waren de beleidsimplementatie barrierès achterhaald en werden aandachtspunten
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voor de samenwerking geformuleerd. De laatste vragen “Welke factoren beïnvloeden de

Dit onderzoek illustreert de gevoeligheid en complexiteit van een grensoverschrijdende

beleidsimplementatie van de grensoverschrijdende Vechtvisie?” en “Wat zijn aandachtspunten

samenwerking. Uit deze tussentijdse evaluatie is gebleken dat de grens tot op heden

in de samenwerking?” werden hiermee beantwoord. Uit de beleidsimplementatie-analyse

nog steeds voelbaar is ondanks positieve ontwikkelingen in het afgelopen decennium.

bleek dat de theoretische variabelen standaarden & doelen, karakteristieken, middelen,

Aandachtspunten voor de toekomst bestaan uit het overwinnen van beleidsimplementatie

communicatie, politieke/sociale/economische condities, mogelijkheden & de welwillendheid

barrières zoals het formuleren van maatstaven voor doelbereiking, een herformulering van

van actoren uit het model van Van Meter & Van Horn (1975) van invloed zijn op het

kerndoelen, een harmonisering van taal & cultuur verschillen, de financieringsstructuur

beleidseffect. De belangrijkste beleidsimplementatie barrière werd gevormd door een verschil

in grensoverschrijdende projecten, verschillen in interpretaties en werkwijzen en de

in Nederlandse en Duitse karakteristieken. Duitse overheden werken op een hiërarchische

houdbaarheid van grensoverschrijdende gremia. De komende jaren zal verder gewerkt

wijze terwijl Nederlandse overheden juist integraal werken. Daarnaast is een waterschap aan

worden aan de beleidsimplementatie barrières om nieuwe projecten en initiatieven te

Nederlandse zijde uniek waardoor meer middelen en personele capaciteiten beschikbaar zijn

realiseren. Kortom vormt de realisatie van een grenzenloze rivier nog steeds een uitdaging

voor grensoverschrijdende projecten. Dit verschil leidt tot beleidsimplementatie barrières aan

voor de toekomst.

vooral Duitse zijde zoals een verschil in het verkrijgen van beschikbare financiële middelen
door een versnippering van bevoegdheden. Verder is de verwerving van grond een uitdaging
in het realiseren van projecten. Deze institutionele/culturele/politieke verschillen tussen de
landen zorgen ervoor dat een constante harmonisering van elkaars werkwijzen cruciaal is.

Daarnaast zijn in dit onderzoek twee nieuwe variabelen gevonden die een invloed uitoefenen
op het beleidseffect. Ten eerste spelen grensoverschrijdende verbinders een invloedrijke rol
om beleidsimplementatie barrières te sturen. Dit zijn individuele beleidsondernemers die
een belangrijke rol vervullen in het verbinden van actoren, het nemen van een sturende rol
in een grensoverschrijdend samenwerkingsverband en het harmoniseren van institutionele/
politieke/culturele verschillen. Ten tweede dient de zogenoemde ‘houdbaarheidsdatum’
van grensoverschrijdende gremia bewaakt te worden door partners. Grensoverschrijdende
gremia zijn enerzijds onderhevig aan snelle maatschappelijke ontwikkelingen en shockevents. Anderzijds kan het decennia duren om een samenwerking te vormen. Uit dit
onderzoek is gebleken dat grensoverschrijdende gremia zich dienen aan te passen aan deze
snelle ontwikkelingen omdat zij anders hun effectiviteit kunnen verliezen.
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VechtdalOverijssel (2015).
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ZUSAMMENFASSUNG
Ein grezenloser, lebendiger Fluss

insbesondere die Faktoren berücksichtigt wurden die von Einfluss sind auf die politische
Wirksamkeit während der Ausführung der Vechtetalstrategie. Erstens war es wichtig einen
theoretischen Bewertungsrahmen für ein internationales Strategiedokument zu entwickeln.
Zweitens musste mit diesem aufgestellten Bewertungsrahmen die politische Wirksamkeit der

Durch den Klimawandel kommt es vermehrt zu extremen Wetterereignissen, wie

Grenzüberschreitenden Vechtetalstrategie (2009) festgestellt werden. Drittens wurde nach

zum Beispiel Hochwassern. Auch menschliches Eingreifen beeinflusst die natürlichen

Faktoren gesucht die die politische Wirksamkeit beeinflussen. Diese drei Aufgaben haben zu

Prozesse stark. Die Natur nimmt keine Rücksicht auf Landesgrenzen wodurch eine

nachstehenden Forschungsfragen mit dazugehörenden Teilfragen geführt.

grenzüberschreitende Zusammenarbeit lebenswichtig sein kann. Aus diesem Grund suchen
Länder auf unterschiedlichen Ebenen nach einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

(1) “Wie kann eine grenzüberschreitende Entwicklungsstrategie für Wasser evaluiert

mit Nachbarländern. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit resultiert meistens in

werden?”

internationalen Abkommen um gemeinsame Ambitionen zusammen durchzuführen. In der
grenzüberschreitenden Wasserwirtschaft stellt die Einführungsphase der internationalen

(2) “Welche Effekte erzielt die Grenzüberschreitende Vechtetalstrategie (2009)?”

Ambitionen jedoch eine Herausforderung dar. Ausführende Instanzen haben oft mit

< “Wie kam die Vechtetalstrategie zustande, was ist ihr Inhalt und wer war bei den Prozessen

kulturellen, politischen und institutionellen Differenzen zu kämpfen. Diese Differenzen

involviert?”

beeinflussen die Strategiephase mit möglich resultierenden Hindernissen in der Ausführung.

< “Aus welchen Annahmen und Zielsetzungen ist die Strategie aufgebaut? Und wie können

Auf lokaler Ebene spielen regionale Akteure spielen eine wichtige Rolle in der Ausführung

diese Annahmen und Zielsetzungen evaluiert werden?”

internationaler Ambitionen. Die Rolle regionaler Akteure in der Implementationsphase wird

<“Inwieweit wurden die Zielsetzungen der Grenzüberschreitende Vechtetalstrategie

als zwingend erforderlich angesehen. Daraus resultiert, dass mehrere Wasserverbände

realisiert?”

als regionale Parteien eine Zusammenarbeit mit Wasserbetreibern auf der anderen Seite

<“Wurden die Zielsetzungen erreicht durch die Strategie an sich oder durch andere

der Landesgrenze untersuchen. Im Strömungsgebiet Rheindelta-Ost in der Vechte ist eine

Faktoren?”

dieser regionalen Zusammenarbeiten feststellbar. Hier gilt seit 2009 eine internationale

<“Wie interpretieren die Akteure die erreichten Effekte und was ist ihre Vision mit Hinblick

Entwicklungsstrategie mit Bezug auf Wasser, genannt die „Grenzüberschreitende

auf die Zusammenarbeit?”

Vechtetalstrategie“. Hier arbeiten auf regionaler Ebene deutsche und niederländische
Behörden freiwillig zusammen.

(3) “Welche Faktoren der Umsetzung der Strategie beeinflussen die politische Wirkung?”
<“Welche Faktoren beeinflussen die Umsetzung der Strategie der Grenzüberschreitenden

Jetzt, fast 10 Jahre später, entstand der Bedarf um dieses grenzüberschreitende

Vechtetalstrategie?”

Strategiedokument auf Basis von politischer Effektivität zu evaluieren. Die politische

<”Was sind Schwerpunkte in der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit?”

Wirksamkeit der Vechtetalstrategie (2009) stand in dieser Evaluierungsstudie zentral, wobei

Durch mehrere theoretische Einsichten über Politikbewertung und Implementationsstudien
11

wurde die erste theoretische Frage beantwortet. Bis heute gibt es nur beschränkte Einsichten in

zurückziehende Rolle der Provinz und das Zutreten regionalwirtschaftlicher Parteien). Der

grenzüberschreitende Evaluationsstudien und die Umsetzung von Strategiestudien. Dadurch

Zeitraum 2007 bis 2015 stand im Zeichen der Netzwerke, die eigene Rolle finden in der

ist in dieser Studie erst ein theoretischer Bewertungsrahmen aufgestellt. Der Einfluss der

Partnerschaft und „einander kennenlernen“. Mit dem Start des europäischen Projekts

grenzüberschreitenden Komponente auf die Evaluierung war ein wichtiger Punkt hierbei. Ein

LIVING Vecht-Dinkel (2017) arbeiten Partner an Wasseraufgaben ausführungsorientiert

rationelles Vorgehen mit reaktiven Elementen bildete die Basis der Evaluierungsstudie. Eine

zusammen. Durch dieses neue Projekt hat die Zusammenarbeit eine neue Dimension

Kombination der zwei Vorgehensweisen war im Einklang mit den subjektiven Eigenschaften

bekommen. Partner arbeiten seit diesem Projekt an ausführungsorientierten Maßnahmen.

einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Zum Schluss ergab sich aus der Aktor-Analyse, dass der Schwerpunkt auf wasserorientierten
Aufgaben zunehmend in Einklang mit regionalwirtschaftlichen Aufgaben steht. Während der

Während der Suche nach einem theoretischen Rahmen wurde ein Plan entwickelt, um

Schwerpunkt erst auf wasserorientierte Aufgaben lag, hat mittlerweile eine Verschiebung

eine grenzüberschreitende Evaluierungsstudie auszuführen. Der Plan war aufgebaut aus

zu regionalwirtschaftlichen Aufgaben stattgefunden. Diese Schwerpunktverschiebung zeigt

der Ausführung der Realisierungsanalyse, der Aktoren-Analyse, der Rekonstruktion der

sich auch im Wechsel der Akteure in den vergangen Jahren. Zusammengefasst wurde,

Politiktheorie, der Zielerreichungsanalyse, der Kausalitätsanalyse, der reaktiven Analyse und

dass sich ein Gleichgewicht gebildet hat, zum Beispiel Präsenz von diversen Themen wie

der Analyse der Umsetzung der Strategie. Mit Hilfe dieser unterschiedlichen Analysen wurde

Wassersicherheit, Freizeitgestaltung, Tourismus und Erfahrung.

versucht Einsichten zu bekommen in die politischen Effekte der Grenzüberschreitenden
Vechtetalstrategie (2009) in den letzten zehn Jahren.

Der dritte und vierte Schritt bezogen sich auf das Rekonstruieren von der Politiktheorie um
anschließend die Qualität der Politiktheorie zu beurteilen. Die Fragen „Aus welchen Annahmen

Der erste und zweite Schritt bestanden aus der Ausführung einer Verwirklichungs- und

und Zielsetzungen ist die Strategie aufgebaut? Und wie können diese Annahmen und

Aktoren-Analyse, wobei die Frage „Wie kam die Vechtetalstrategie zustande, was ist ihr Inhalt

Zielsetzungen beurteilt werden?” wurden damit beantwortet. Als erstes stellte sich heraus,

und wer war bei den Prozessen involviert?“ beantwortet wurde. Die Verwirklichungsanalyse

dass die Vechtetalstrategie aus einem allgemeinen Zukunftsbild besteht: „Ein grenzenloser,

ergab, dass bereits seit Jahrzehnten Verhandlungen geführt wurden im Flussgebiet der

lebendige Fluss”. Dieses allgemeine Zukunftsbild ist unterteilt in fünf Kernziele: Wasser,

Vechte und mehrere Versuche zu einer internationale Zusammenarbeit stattgefunden

Natur, städtische Entwicklung & Schiffbarkeit, Freizeitgestaltung & Tourismus und Belebung.

haben. Am Anfang fanden nur administrative Beratungen statt wobei ausführungsgerichtes

Alle fünf Kernziele versuchen einen Beitrag zu leisten an der allgemeinen Zukunftsvision und

Handeln auf regionaler Ebene fehlte. Ein erster Schritt in Richtung regionales Handeln

sind aufgebaut aus zusätzlichen thematischen Arbeitsbereichen. Zweitens stellte sich heraus,

(unter der Leitung der früheren Wasserbehörde Velt en Vecht) wurde 2007 gesetzt.

dass die Strategie auf einem komplexen Feld von normativen/finalen/kausalen Beziehungen

Diese Entwicklung führte zu der Erstellung der Grenzüberschreitende Vechtetalstrategie

und Zielsetzungen beruht. Die Vielseitigkeit und das eingeschränkte Maß an Genauigkeit der

(2009). Zum ersten Mal kam eine regionale, grenzüberschreitende Partnerschaft zustande

Ziele waren bezeichnend während der Rekonstruktion der Strategie. Dieses hohe Maß an

wodurch die Zusammenarbeit intensiviert wurde. Außerdem ergab die Aktor-Analyse dass

Abstraktion lässt sich dadurch erklären, dass eine Zusammenarbeit nicht möglich gewesen

sich seit 2009 die Partner und die Rollen verändert haben (worunter Fusionen, eine sich

wäre wenn die Ziele exakt formuliert gewesen wären.
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Ein hohes Maß an Abstraktion ermöglichte es den Partnern der Zusammenarbeit Form

Der sechste Schritt bestand aus einer Kausalitätsanalyse wobei die folgende Frage

zu geben und nach passenden Interpretationen zu suchen. Hiermit kann man sagen,

beantwortet wurde: „Wurden die Zielsetzungen erreicht durch die Strategie an sich oder

dass ein hohes Maß an Abstraktion der Ziele passend war zur Zeit der Erstellung der

durch andere Faktoren?“. Hierfür fand eine Analyse von externen Einflüssen statt und wurde

Vechtetalstrategie. Anno 2018 können Ziele stärker konkretisiert werden, weil Partner

eine policy-on/policy-off Situation vorgetragen an Respondenten. Diese Analyse ergab, dass

mittlerweile ihren Platz in der Partnerschaft gefunden haben. Durch das hohe Maß an

die Strategie nicht direkt zu Implementationsprogrammen geführt hat. Vielmehr dient die

Abstraktion ist es nicht möglich eine Zielmessung durchzuführen, weshalb in dieser

Strategie als katalysierender Faktor in der Realisierung grenzüberschreitender Initiativen wie

Studie nach Kriterien für eine Zielerreichungsanalyse gesucht wurde. Drittens stellte sich

das Projekt LIVING Vecht-Dinkel. Dieses Projekt wäre zum Beispiel nicht möglich gewesen

heraus, dass für diese grenzüberschreitende Entwicklungsstrategie sowohl inhaltliche (=

wenn es die Vechtetalstrategie nicht gegeben hätte. Wenn die Strategie verbunden wird mit

ein halbnatürlicher Fluss) als prozessorientierte Zielsetzungen (=eine Intensivierung und

europäischen, nationalen, regionalen oder lokalen Initiativen spielt die Vechtetalstrategie

Stimulierung der Zusammenarbeit) gelten. Der Zwiespalt der Zielsetzungen ist dadurch

eine wichtige Rolle spielt bei der Durchführung von Projekten.

erklärbar, dass prozessorientierte Zielsetzungen zu der Stärke der Strategie (und an
den inhaltlichen Zielsetzungen) beitragen. Die Kombination von sowohl inhaltlichen als

Der letzte Schritt bestand aus einer reaktiven Analyse, die dazu beigetragen hat den politischen

auch prozessorientierten Zielsetzungen ist einzigartig an einer grenzüberschreitenden

Effekt zu bestimmen. Die Frage “Wie interpretieren die Akteure die erreichten Effekte und

Politikbewertung. Die inhaltlichen Zielsetzungen wurden mit Hilfe einer Zielerreichungs- und

was ist ihre Vision mit Hinblick auf die Zusammenarbeit?“ wurde damit beantwortet. Da

Kausalitätsanalyse gemessen. Die prozessorientierten Zielsetzungen hingegen durch eine

die prozessorientierte Zielsetzung der Politik der „Intensivierung und Stimulierung der

reaktive Analyse (siehe nachstehend).

Zusammenarbeit“ subjektive Elemente umfasst, war die reaktive Analyse hierbei zutreffend.
Erstens ging aus der Analyse hervor, dass Aktoren zufrieden sind mit den Beiträgen an der

Der fünfte Schritt bestand aus einer Zielerreichungsanalyse womit die Frage “Inwieweit wurden

prozessorientierten Zielsetzung. Der Kontakt hat sich ist intensiviert und “man kennt sich” bei

die Zielsetzungen der Grenzüberschreitenden Vechtetalstrategie realisiert?” beantwortet

Notfällen und neuen Initiativen. Zweitens ergab die Politiktheorie dass die prozessorientierte

wurde. Diese Analyse gab Einsicht in die Zielerreichung inhaltlicher Zielsetzungen. Es stellte

Zielsetzung die Stärke der Strategie (oder inhaltliche Zielsetzungen) vergrößert. Aus diesem

sich heraus, dass sowohl auf der niederländischen als auch auf der deutschen Seite mehrere

Grund entstand die Frage „In welchem Maße trägt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Projekte realisiert wurden, die einen Beitrag leisten am Zukunftsbild. Auf beiden Seiten der

an der Realisierung des gemeinsamen Zukunftsbildes bei?“ Oder, in welchem Maße trägt

Grenze hat eine Erweiterung des Flusses, Naturentwicklung und Raumentwicklung entlang

die prozessorientierte Zielsetzung an der Realisierung der inhaltlichen Zielsetzungen bei?  

des Flusses stattgefunden und sind mehrere touristische und freizeitgestaltete Initiativen

Man kann sagen, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit dazu beigetragen hat die

realisiert worden. Das Hauptziel des ‚halbnatürlichen Flusses‘  wurde jedoch bis heute noch

inhaltlichen Zielsetzungen zu verwirklichen. Beispiele hierfür sind grenzüberschreitende

nicht komplett realisiert. Sowohl auf niederländischer als auch auf deutscher Seite gibt es

Projekte wie Grensmeander und LIVING Vecht-Dinkel.

noch mehrere offene Aufgaben um den Fluss zurückzubringen zu seinem halbnatürlichen  
Charakter.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Vechtetalstrategie (2009) einen Beitrag

institutionellen/kulturellen/politischen Unterschiede zwischen den Ländern sorgen dafür,

geliefert hat an die Netzwerkbildung und das Verständnis zwischen niederländischen und

dass eine kontinuierliche Harmonisierung von gegenseitigen Arbeitsweisen essentiell ist.

deutschen Partnern. Der politische Effekt ist jedoch abhängig von externen Programmen
oder Gesetzgebung um zu einem Ergebnis zu führen. Aus diesem Grund wird festgestellt,

Auch wurden in dieser Studie zwei neue Variablen gefunden die von Einfluss sind auf die

dass die Vechtetalstrategie als eine sehr wertvolle Basis dient für neue Initiativen, wie zum

grenzüberschreitenden politischen Effekte. Erstens spielen grenzüberschreitende Verbinder

Beispiel europäische Projekte. Sie gibt den  Rahmen und die Richtung vor für niederländische

eine wichtige Rolle um Hindernisse in der Umsetzung der Strategie anzupacken. Dies sind

und deutsche Behörden. Bis heute hat die Strategie dafür gesorgt, dass Kontakte intensiviert

individuelle politische Akteure die eine wichtige Rolle spielen beim Verbinden von Akteuren,

und Beiträge geliefert wurden zur Zielerreichung und neue Projekte ermöglicht werden.

beim Ergreifen einer führenden Rolle in einer grenzüberschreitenden Partnerschaft und dem
Harmonisieren von institutionellen/politischen/kulturellen Unterschieden. Zweitens dient

Neben dem Nachweisen der politischen Effekte wurde expliziet gesucht nach Hindernissen

das sogenannte „Haltbarkeitsdatum“ der grenzüberschreitenden Gremien von den Partnern

bei der Umsetzung der politischen Strategie die politische Effekte beeinflusst. Durch eine

überwacht zu werden. Grenzüberschreitende Gremien sind einerseits unterlegen an schnelle

Analyse der Ausführung der Strategie wurden Hindernisse bei der Umsetzung der politischen

gesellschaftliche Entwicklung und Shock-Events. Andererseits kann es Jahrzehnte dauern um

Strategie festgestellt und wurden Ziele für die Zusammenarbeit formuliert. Die letzten Fragen

eine Zusammenarbeit aufzubauen. Aus dieser Studie geht hervor, dass grenzüberschreitende

“Welche Faktoren beeinflussen die Umsetzung der Strategie der Grenzüberschreitenden

Gremien sich anpassen müssen an diese schnellen Entwicklungen, da sie ansonsten ihre

Vechtetalstrategie?“ und „Was sind beachtenswerte Punkte in der deutsch-niederländischen

Effektivität verlieren können.

Zusammenarbeit?“ werden hiermit beantwortet. Aus der Analyse der Umsetzung der
Startegie ging hervor, dass die theoretischen Variabelen Standarte & Ziele, Charakteristiken,

Diese Studie illustriert die Sensibilität und Komplexität einer grenzüberschreitenden

Mittel, Kommunikation, politische/soziale/wirtschaftliche Bedingungen, Möglichkeiten &

Partnerschaft. Trotz positiver Entwicklungen im letzten Jahrzehnt geht aus dieser

Wohlwollendheit der Akteure aus dem Modell von Van Meter & Van Horn (1975) Einfluss

zwischenzeitlichen Evaluierung hervor, dass die Grenze bis heute immer noch spürbar ist.

ausüben auf die politischen Effekte. Das wichtigste Hindernis bei der Umsetzung der Strategie

In der Zukunft liegenSchwerpunkte in der Überwindung von Hindernissen in der Umsetzung

besteht aus Unterschieden zwischen niederländischen und deutschen Charakterstiken.

von Strategien, unter anderem die Formulierung von Maßstäben für die Zielerreichung,

Deutsche Behörden arbeiten hierarchisch, während niederländische Behörden integral

eine Neuformulierung der Kernziele, eine Harmonisierung von sprachlichen & kulturellen

arbeiten. Zudem ist eine Wasserbehörde auf der niederländischen Seite einzigartig, wodurch

Unterschieden, die Finanzierungsstruktur in grenzüberschreitenden Projekten, Unterschieden

mehr Mittel und personale Kapazitäten für grenzüberschreitende Projekte zur Verfügung

in Auslegung und Arbeitsweisen und die Haltbarkeit der grenzüberschreitenden Gremien.

stehen. Dieser Unterschied führt vor allem auf der deutschen Seite zu Hindernissen in der

In den nächsten Jahren wird weiter an den Hindernissen der Umsetzung der Strategie

Umsetzung der Strategie, wo zum Beispiel durch eine Fragmentierung der Befugnisse die

gearbeitet um neue Projekte und Initiativen zu verwirklichen. Zusammengefasst bildet die

verfügbaren finanziellen Mittel schwierig zur Verfügung gestellt werden. Des Weiteren ist

Verwirklichung eines grenzüberschreitenden Flusses immer noch eine Herausforderung für

die Erwerbung von Grund eine Herausforderung bei der Realisierung von Projekten. Diese

die Zukunft.
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1. INTRODUCTIE
EEN GRENZENLOZE, HALFNATUURLIJKE RIVIER

19

1.1

Inleiding

1.1.2

1.1.1

De grenzenloosheid van natuur & staatsgrenzen

Smelt- en regenwater afkomstig uit verschillende Europese landen kan leiden tot een

Van internationale samenwerking naar internationale uitvoering

Wereldwijd zijn weersomstandigheden aan het veranderen en nemen de gevolgen van

wateroverschot in Nederland waardoor internationale afstemming van groot economisch en

klimaatverandering toe. De veranderende omstandigheden hebben een grote impact op

zelfs levensbelang kan zijn. Vanuit een collectief perspectief dient ieder land een bijdrage van

de leefomgeving. Incidenten als overstromingen vanuit rivieren, extreme neerslag en lange

adaptieve en mitigerende maatregelen te leveren om catastrofale gebeurtenissen elders te

perioden van droogte en hitte treden frequenter op. Daarnaast verergert het menselijk

voorkomen. Individueel opereren is daarnaast regelmatig ineffectief en onmogelijk wegens

ingrijpen en het intensieve gebruik van natuurlijke bronnen de impact van klimaatverandering

het grenzenloze karakter van de natuur (Timmerman & Langhaas, 2005). Een bijdrage van

waardoor effecten catastrofaal worden (IPCC, 2013). Het kanaliseren en indammen van

individuele lidstaten aan de verlaging van het overstromingsrisico in een stroomgebied biedt

rivieren is slechts één voorbeeld van negatieve effecten ten gevolge van menselijk ingrijpen.

een solidaire uitkomst (Keessen et al., 2016). Het realiseren van deze solidaire gedachte is

Het grenzenloze karakter van de natuur is niet gebonden aan landgrenzen waardoor de

echter een complexe opgave. De noodzaak van internationale samenwerkingen heeft geleid

afhankelijkheid tussen staten toeneemt. Individuele ingrepen van staten kunnen leiden tot

tot internationale wet- en regelgeving voor water en natuur. De Europese Unie (EU) vervult

verstoringen van het natuurlijke systeem elders waardoor een bron van conflict kan ontstaan.

in deze Europese context een belangrijke rol middels wetgeving, regelgeving en financiering.

De toenemende klimaatproblematiek leidt tot een grotere afhankelijkheid tussen staten

Naast Europese afspraken heeft ieder land eigen ambities en wetgeving waardoor een

waardoor een internationale samenwerking tussen landen steeds belangrijker wordt (Earle

afstemming tussen deze verschillen in landen noodzakelijk is (Molen, 2011).   Nederland

et al., 2010). De aandacht voor grensoverschrijdende wateropgaven neemt de laatste jaren

heeft baat bij een internationale samenwerking met bovenstroomse partijen vanwege

toe en nieuwe strategieën en ontwikkelingen langs de grens zijn waarneembaar. Zo zien

haar kwetsbare positie in de delta. Deze samenwerking leidt mogelijk tot het realiseren van

waterbeherende organisaties in Nederland een grensoverschrijdende samenwerking steeds

internationale afspraken en een solidaire oplossing. De afgelopen jaren is grensoverschrijdend

meer als onderdeel van hun governance strategie (Imperial, 2005). Deze ontwikkeling is

op verschillende manieren samengewerkt om gezamenlijk Europese richtlijnen nationale- en

enerzijds te verklaren doordat de maatschappij steeds complexer wordt en het waterbeleid

regionale ambities te realiseren. De vraag is of deze grensoverschrijdende afstemmingen

om een integrale aanpak vraagt (Bressers et al., 2005). Anderzijds stimuleert Europese

leiden tot fysieke veranderingen in rivieren. De beleidsimplementatie (uitvoering van

wetgeving waterbeherende organisaties om aan weerszijden van de grens internationaal

maatregelen) vormt een uitdaging in een grensoverschrijdend samenwerkingsverband

samen te werken. Een afstemming van de verschillende werkwijzen tussen landen leidt tot

omdat de samenwerking in deze fase regelmatig stagneert. Gedurende de uitvoering van

uitdagingen in de implementatie van internationale afspraken (Kliot et al, 2001; Pahl-Wostl

gemeenschappelijke ambities kunnen verschillen in aanpak tussen landen de uitvoering

et al., 2008; Wiering et al., 2009). Om deze reden is een internationale samenwerking van

belemmeren (Keetman, 2007; Wiering & Verwijmeren, 2012). De gezamenlijke realisatie

belang om verschillen tussen staten te harmoniseren en het beleid aan te passen op het

van fysieke maatregelen in een grensoverschrijdende samenwerking vormt dan ook een

grenzenloze karakter van de natuur.

uitdaging in het grensoverschrijdende waterbeheer. Dit onderzoek speelt om deze reden in
op de barrières bij de beleidsimplementatie in grensoverschrijdende rivierenbeheer.
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1.1.3

Een unieke situatie in Rijn Delta Oost

1.1.4

Nederland-Duitsland: de Overijsselse Vecht

De regio Delta Rijn is één van de negen internationale deelstroomgebieden waarin

De Vecht staat bekend als ‘de grootste van de kleine rivieren en de kleinste van de grote

het Rijnstroomgebied is onderverdeeld in sub stroomgebieden (IRBM Rhine, 2009).

rivieren’. De Vecht ontspringt in Munsterland (Duitsland) en passeert na 107 kilometer de

De grensoverschrijdende aanpak per sub-stroomgebied en rivier verschilt waardoor

Duits-Nederlandse grens, waarna de rivier 60 kilometer verder uitmondt in het Zwarte

verschillende samenwerkingsvormen waarneembaar zijn. Iedere rivier kent een unieke

water bij Zwolle (Nederland). Behalve twee Duitse deelstaten (Noordrijn-Westfalen en

aanpak wegens haar historie en geografische kenmerken (Keetman, 2007; H. Tolkamp,

Nedersaksen) beslaat het stroomgebied van de Vecht de twee Nederlandse provincies

persoonlijke communicatie, 25 mei, 2018). Internationale stuurgroepen bevatten een hoge

Overijssel en Drenthe (DHV & NWP, 2009). Belangrijke aftakkingen van de Vecht zijn de

mate van abstractie waardoor regionale gebiedskenmerken onbesproken blijven. Het belang

Dinkel, de Regge, Steinfurter Aa en het afwateringskanaal bij Gramsbergen (zie Figuur 1).

van regionale actoren in de uitvoering van grensoverschrijdende ambities is onmisbaar

De bovenloop van de rivier loopt tot een stuw in de gemeente Metelen en bestaat uit een

waardoor waterschappen samenwerking zoeken met regionale actoren (Keetman,

grindachtige bodem. De middenloop, waar de rivier overgaat in een laaglandrivier, bestaat

2007). In het stroomgebied van de Rijn Delta Oost geldt sinds 2009 een internationale

uit zand en soms leem. Grote stukken grond zijn geschikt gemaakt voor intensieve landbouw

ontwikkelingsvisie, de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009). Hierbij werken Duitse en

waardoor deze vorm van landgebruik tot aan de bovenkant van het talud het landschap

Nederlandse overheden op een regionaal niveau samen (Molen, 2011). De vraag die hierbij

vormgeeft. Begin 20e eeuw is de rivier gekanaliseerd en zijn vele oorspronkelijke bochten

oprijst is of deze ontwikkelingsvisie leidt tot een gezamenlijke uitvoering van ambities in de

afgesneden. De natuurlijke dalvorm die hoort bij een laaglandrivier is daardoor niet meer

Vecht. In dit onderzoek staat het samenwerkingsverband tussen Nederland en Duitsland in

aanwezig. Vanaf Nedersaksen is de Vecht een gekanaliseerde laaglandrivier vanwege de

het stroomgebied van de Overijsselse Vecht centraal, vanaf nu Vecht (zie Figuur 1).

bescherming tegen hoogwater. De middenloop van de Vecht loopt tot de plaats waar de
Dinkel in Nedersaksen in de Vecht uitmondt. Op dit traject monden in de Vecht een aantal
zijrivieren uit zoals de Gauxbach en de Steinfurter Aa en de Feldbach. De benedenloop van de
rivier is sterk bedijkt aan Nederlandse zijde. De kanalisering, intensivering van gebruik en het
veranderende imago van de rivier hebben ertoe geleid dat de Vecht haar natuurlijke karakter
heeft verloren. Daarnaast zorgt de toenemende klimaatproblematiek voor meer druk op de
rivier. Deze constateringen vormden een aanleiding om een internationale ontwikkelingsvisie
op water samen te stellen, de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009).

1.2

De Grensoverschrijdende Vechtvisie: een halfnatuurlijke, grenzenloze rivier

In het kader van een gezamenlijke aanpak voor de Vecht is in de periode van 1997-2007
gezocht naar overlappende ambities tussen Nederland en Duitsland. Gemeenschappelijke
Figuur 1 Geografische afbakening (Meijerink & Renner, 2018).

ambities vormen tezamen de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009) met als doel
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de samenwerking te stimuleren en intensiveren. De ambitie is om met behulp van de

beleidseffect van een grensoverschrijdend ambitiedocument te verklaren. Ten tweede biedt

Grensoverschrijdende Vechtvisie de rivier over de volle lengte weer zoveel mogelijk

dit onderzoek een overzicht van het bereikte beleidseffect. Ten derde wordt gezocht naar

terug te brengen in haar natuurlijke staat. Ook wel een halfnatuurlijke, grenzenloze rivier

beleidsimplementatie factoren die het beleidseffect beïnvloeden. Op deze wijze wordt

genoemd. Oevers worden anders, de bedding wordt ondieper, de rivier wordt breder, de

gepoogd beleidsimplementatie barrières te onderkennen en te verklaren. Dit voorgaande

loop verandert door het aansluiten van oude meanders en er is meer ruimte voor allerlei

kader leidt tot de volgende doelstellingen:

natuurlijke processen. Hiermee wordt gestreefd naar meer ruimte voor de rivier, meer

1. In brede zin inzicht verkrijgen in een grensoverschrijdende evaluatiestudie tussen Nederland

natuurlijk beheer, een herstel van landschappelijke waarden en waar nodig een verhoging

en Duitsland.

van de waterveiligheid (Uilenkamp, 2009). Tegelijkertijd wordt er meer scheepvaart mogelijk

2. Inzicht verkrijgen in het effect van de Grensoverschrijdende Vechtvisie (2009).

en wordt het toerisme gestimuleerd, en daarmee ook de economische ontwikkeling van het

3. Het vaststellen van beleidsimplementatie factoren die het beleidseffect van de

Vechtdal. Als basis voor een grensoverschrijdende samenwerking is een gemeenschappelijk

grensoverschrijdende Vechtvisie beïnvloeden.

toekomstbeeld geformuleerd bestaande uit vijf kerndoelen. De kerndoelen luiden als volgt:
(1) ‘Ga voor de volle winst van de levende rivier’, (2) ‘Maak en behoud het winterbed als
grote en open ruimte voor landbouw, natuur, recreatie en landschap’, (3) ‘Maak de rivier
de voorkant van het Vechtdal’, (4) ‘Stimuleer en organiseer de bezoekersstromen’ en (5)
‘Maak de Vecht en het Vechtdal manifest’ (DHV & NWP, 2009). De kerndoelen zijn in 2009
vastgesteld en dienen vóór 2050 gerealiseerd te zijn. Nu, bijna tien jaar na de vaststelling
van de Grensoverschrijdende Vechtvisie is een evaluatie behoefte ontstaan over het bereikte
beleidseffect. Heeft de Grensoverschrijdende Vechtvisie effect gehad na de vaststelling
van dit document? Zo ja, wat is het beleidseffect geweest van de Grensoverschrijdende
Vechtvisie?

1.4

Onderzoeksvragen

Uit het voorgaande kader blijkt dat een evaluatiebehoefte is ontstaan naar de
grensoverschrijdende Vechtvisie (2009). Uniek aan dit onderzoek is het grensoverschrijdende
karakter waarmee het evaluatieonderzoek rekening dient te houden. Om deze reden wordt
ten eerste gezocht naar een theoretisch raamwerk waarmee een grensoverschrijdend
evaluatieonderzoek (tussen Nederland en Duitsland) kan worden uitgevoerd. Deze eerste
theoretische stap leidt tot de vraag: “Op welke wijze kan een grensoverschrijdende
ontwikkelingsvisie op water worden geëvalueerd?”. De tweede stap bestaat uit het toepassen
van het grensoverschrijdend evaluatiekader om inzicht te krijgen in welk beleidseffect het
grensoverschrijdende ambitiedocument heeft gehad in de afgelopen 10 jaar. De laatste stap

1.3

Probleemstelling & doelstelling

Het voorgaande kader omschrijft een behoefte naar inzicht in de effecten van de visie in

bestaat uit het bepalen van verklarende factoren die het beleidseffect beïnvloeden gedurende
de beleidsimplementatiefase. Dit kader vormt de onderstaande centrale onderzoeksvragen.

de afgelopen 10 jaar. Tot op heden ontbreekt een grensoverschrijdende evaluatiestudie
van de Vechtvisie (2009) waardoor een vraag ontstaat naar het beleidseffect van de

1. “Op welke wijze kan een grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie op water worden

visie. De complexiteit en diversiteit van benaderingswijzen in stroomgebieden biedt geen

geëvalueerd?”

unaniem kader voor een grensoverschrijdend evaluatieonderzoek. Om deze reden wordt

2. “Tot welke effecten leidt de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009)?”

in dit onderzoek ten eerste gezocht naar een grensoverschrijdend evaluatiekader om het

3. “Welke beleidsimplementatie factoren beïnvloeden het beleidseffect?”
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De centrale onderzoeksvragen worden beantwoord middels de onderstaande deelvragen:

Deelvraag 6

Deelvraag 1

Wat is de interpretatie van bereikte effecten door actoren en wat is de visie van actoren op de

Hoe kan een grensoverschrijdend evaluatieonderzoek tussen Duitsland en Nederland worden

samenwerking? Middels deze deelvraag wordt de interpretatie van resultaten door actoren

uitgevoerd? Deze deelvraag biedt een theoretisch raamwerk om een grensoverschrijdend

in beeld gebracht.

evaluatieonderzoek uit te voeren. Het beleidseffect van het grensoverschrijdend
ambitiedocument kan hiermee nader onderzocht worden.

Deelvraag 7
Welke factoren beïnvloeden de beleidsimplementatie van de grensoverschrijdende Vechtvisie?

Deelvraag 2

Middels deze deelvraag wordt gezocht naar beleidsimplementatie barrières. Op basis hiervan

Hoe kwam de Vechtvisie tot stand, wat is de inhoud van de visie en wie waren betrokken bij

kunnen aandachtspunten gevormd worden voor de samenwerking.

de processen? Deze vraag biedt een inzicht in de totstandkoming, de inhoud van de visie en
de betrokken actoren van de grensoverschrijdende Vechtvisie.

Deelvraag 8
Wat zijn aandachtspunten in de samenwerking? Middels deze deelvraag worden de

Deelvraag 3

aandachtspunten in de samenwerking in beeld gebracht. Specifieke tekortkomingen in de

Uit welke veronderstellingen en doelstellingen bestaat het beleid? En hoe kunnen deze

samenwerking kunnen op deze wijze in beeld gebracht worden.

veronderstellingen en doelstellingen beoordeeld worden? Deze vraag biedt een inzicht in
de veronderstellingen en doelstellingen van de grensoverschrijdende Vechtvisie. Ook wel,
de achterliggende beweegredenen die hebben geleid tot de formulering van de doelen.
Daarnaast geeft een kwaliteitsbeoordeling van het geformuleerde beleid inzicht in hoeverre
doelen meetbaar zijn.

1.5

Afbakening

Dit tussentijdse evaluatieonderzoek heeft betrekking op de periode 2007-2018. In 2007
ontstonden de eerste initiatieven en inventarisaties vanuit de praktijk voor het opstellen
van een grensoverschrijdend document. Om deze reden dient 2007 als beginpunt van
het evaluatieonderzoek dat uitgevoerd wordt over het gehele beleidsproces. Tevens biedt

Deelvraag 4
In hoeverre zijn de doelstellingen van de grensoverschrijdende Vechtvisie gerealiseerd? Deze
vraag biedt inzicht in de doelbereiking van de grensoverschrijdende Vechtvisie.

deze tijdsperiode de mogelijkheid om veranderingen in het grensoverschrijdende netwerk
uitvoerig te bespreken en de rol van actoren hierin. Verder is dit onderzoek gericht op het
verklaren van het beleidseffect waarbij de doelbereiking en interpretatieve opvattingen
centraal staan. De efficiëntie van het beleid (middelen-baten) wordt in dit onderzoek door

Deelvraag 5
Zijn de doelstellingen in de Vechtvisie bereikt door het beleid zelf of door andere factoren?
De beantwoording van deze deelvraag moet duidelijk maken of projecten gerealiseerd zijn
dankzij de Vechtvisie of dat projecten parallel aan de Vechtvisie uitgevoerd zijn?

tijdsoverwegingen buiten beschouwing gelaten (zie 6.3.1).

1.6

Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet bestaat uit vier fasen waarbij gekeken wordt naar theoretische inzichten,
het beleidseffect, beleidsimplementatie barrières en mogelijke aandachtspunten (zie Figuur
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2). Ten eerste wordt gezocht naar een theoretisch raamwerk voor een grensoverschrijdend

Nu bijna tien jaar later heerst vanuit de beleidspraktijk de vraag welk beleidseffect

evaluatieonderzoek. Het theoretisch raamwerk bestaat uit theorieën over beleidsprocessen,

een grensoverschrijdend ambitiedocument heeft op het uitvoeren van rivier- en

beleidseffecten en grensoverschrijdende samenwerkingen. Ten tweede worden verschillende

natuurherstelprojecten aan zowel Nederlandse als Duitse zijde. Daarnaast wordt gezocht

stappen ondernomen om het beleidseffect te bepalen. Zo wordt het totstandkomingsproces,

naar factoren die het bereikte beleidseffect beïnvloeden. Een inzicht in deze factoren biedt

de betrokken actoren, de beleidsveronderstellingen en de interpretaties van actoren op het

de mogelijkheid om de internationale samenwerking tussen Nederland en Duitsland te

beleidseffect onderzocht. Ten derde staan beleidsimplementatie barrières centraal waarbij

verbeteren. Dit onderzoek draagt bij aan het deelproject MR03 van het programma LIVING

gezocht wordt naar factoren die het grensoverschrijdende beleidseffect beïnvloeden.

Vecht-Dinkel waarbij gezocht wordt naar beleidsimplementatie barrières tussen Nederland

Tot slot wordt gekeken op basis van de voorgaande fasen naar aandachtspunten voor de

en Duitsland (T. Renner, persoonlijke communicatie, 1 mei, 2018).

samenwerking.

FASE 1: Theore�sch kader

1.8
FASE 2: Bepalen beleidseﬀect FASE 3: Implementa�estudie FASE 4: Aandachtspunten

Wetenschappelijke relevantie

De beleidsimplementatie van grensoverschrijdende ambities is een uitdaging omdat
beleidsmiddelen regelmatig falen in deze fase (Leussen et al., 2007). Daarnaast zijn
beleidsimplementatiestudies lange tijd een onderbelicht proces geweest (Hill & Hupe,

Opstelling van een
grensoverschrijdend
evalua�ekader

Totstandkoming,
actoren,
doelbereiking,
reconstruc�e beleid
interpreta�es
beleidseﬀecten

Beleidsimplementa�estudie
naar verklarende
factoren

2014). Dit onderzoek poogt een bijdrage te leveren aan de theorieontwikkeling voor
Verbeterpunten

grensoverschrijdende beleidsimplementatiestudies omdat deze tot op heden beperkt in
beeld gebracht zijn (UvW, 2007; Molen, 2011; Wiering & Verwijmeren, 2012; Meijerink &
Renner, 2018). De reden hiervoor is dat beleidsimplementatie van grensoverschrijdende

Figuur 2 Onderzoeksmodel (Eigen werk, 2018).

visiedocumenten onderhevig zijn aan een complexe praktijk. De complexiteit van
grensoverschrijdende

1.7

Maatschappelijke relevantie

beleidsimplementatie

ontstaat

doordat

grensoverschrijdend

waterbeheer specifieke kenmerken heeft. Factoren als de schaal (uitgaan van de omvang van

De noodzaak en aandacht voor grensoverschrijdend waterbeheer neemt steeds meer toe

een stroomgebiedsbenadering), fragmentatie (door de verdeling in verschillende juridische

(Keetman, 2007). Landen werken op verschillende schaalniveaus samen om doelen af te

systemen), complexiteit (door het brede spectrum aan sector overschrijdende issues in

stemmen. Een internationale samenwerking leidt regelmatig niet tot uitvoeringsprojecten

grootschalig waterbeheer) en belangen (de gevestigde belangen in de betrokken staten)

in een grensoverschrijdend stroomgebied wegens verschillen tussen staten (Wiering

leveren een veelzijdig veld van opgaven op (Earle et al., 2010). De verschillende kenmerken

& Verwijmeren, 2012; Meijerink & Renner, 2018). In dit onderzoek wordt ingespeeld

kunnen leiden tot een ‘difficulty of action’ waardoor de beleidsimplementatie kan stagneren

op deze implementatie barrière tussen staten en hun invloed op de beleidspraktijk. De

(Leussen et al., 2007). In dit onderzoek is eerst gezocht naar een theoretisch raamwerk om

Vechtvisie poogt vanuit een regionaal perspectief actoren te stimuleren tot realiseren van

grensoverschrijdende beleidsimplementatiestudies uit te voeren. Middels dit theoretisch

een grensoverschrijdende afstemming om beleidsimplementatie barrières te overwinnen.

raamwerk kan het beleidseffect van een grensoverschrijdend visiedocument bepaald
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worden. Vervolgens is gezocht naar verklarende factoren die de beleidseffectiviteit tussen
de Nederlands-Duitse samenwerking in de Vecht beïnvloeden. Op deze wijze is gepoogd
een bijdrage te leveren aan de theorieontwikkeling van grensoverschrijdende evaluatie- en
beleidsimplementatiestudies.

1.9

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van relevante theorieën om een grensoverschrijdend
evaluatieonderzoek uit te voeren. Onderwerpen als de beleidscyclus, beleidseffectiviteit,
beleidsimplementatie en grensoverschrijdend samenwerken staan hier centraal. Deze
theorieën leiden tot een evaluatiekader voor een grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie.
In hoofdstuk 3 worden de methoden en wijze van dataverzameling van dit onderzoek
besproken. Opvolgend wordt in hoofdstuk 4 de context van de grensoverschrijdende
Vechtvisie nader toegelicht. Onderwerpen als de historie van de Vecht, de internationale
positionering van grenscommissies, betrokken actoren en institutionele kaders worden nader
toegelicht. In Hoofdstuk 5 staat de beleidsevaluatie centraal waarbij het beleidseffect van de
Vechtvisie en de interpretatie van actoren centraal staat. Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van
de belangrijkste conclusies en aandachtspunten om de samenwerking tussen Nederland en
Duitsland te verbeteren. Het rapport sluit af met een kritische reflectie op het uitgevoerde
evaluatie- en implementatieonderzoek.
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VechtdalOverijssel (2015).
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2. THEORETISCH KADER
EEN STAPPENPLAN VOOR EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE EVALUATIE- & IMPLEMENTATIESTUDIE
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De vraag “Op welke wijze kan een grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie op water worden

2.1.2

De beleidscyclus

geëvalueerd?” staat in dit hoofdstuk centraal. Het antwoord op deze vraag vormt een

In dit onderzoek is de keuze gemaakt om een evaluatieonderzoek uit te voeren over de

evaluatiekader voor de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009). Ten eerste is het hierbij van

beleidscyclus van de Grensoverschrijdende Vechtvisie. Uit een literatuurstudie blijkt dat

belang om het begrip beleid en een beleidscyclus te begrijpen. Ten tweede is een uitleg

verschillende beleidsprocessen een uitwerking hebben op het beleidseffect (Pressman

van het begrip beleidsevaluatie van belang waarbij gekozen wordt voor een specifieke

& Wildavsky, 1973). Om deze reden wordt in dit theoretisch kader eerst stilgestaan bij de

benaderingswijze in dit internationale onderzoek. Ten derde is een toelichting op het begrip

verschillende beleidsprocessen. Het beleidsproces is een iteratief proces met een dynamisch

beleidseffectiviteit van belang waarbij rekening wordt gehouden met de internationale

verloop van handelingen en interacties in beleid, ook wel bekend als de beleidscyclus. Een

dimensie van dit onderzoek. Ten vierde staan theoretische inzichten over het bepalen

beleidscyclus doorloopt verschillende deelprocessen tenzij het beleid beëindigd wordt (zie

van de beleidseffectiviteit centraal. Hierbij wordt een theorie over beleidsimplementatie

Figuur 3) (Bressers & Hoogerwerf, 1991):

gepresenteerd om factoren vast te stellen die mogelijk de grensoverschrijdende
beleidsimplementatie beïnvloeden. Dit onderdeel speelt in op de vraag “Welke factoren

< Agendavorming: Het proces waarbij maatschappelijke problemen de aandacht van het

beïnvloeden de beleidsimplementatie van de Vechtvisie (2009)?”. Ten vijfde zijn theoretische

publiek en/of de beleidsbepalers krijgen.

inzichten over de internationale dimensie in dit onderzoek toegevoegd (voor specifiek

< Beleidsvoorbereiding: Een proces van het verzamelen en analyseren van informatie en

Nederland-Duitsland). Tot slot vormen de theoretische inzichten tezamen een stappenplan

het formuleren van adviezen met het oog op een te voeren beleid.

om grensoverschrijdend te evalueren.

< Beleidsbepaling: Het nemen van beslissingen over de inhoud van een beleid. Hiertoe

2.1

Beleid

2.1.1

Het begrip beleid

Beleid wordt omschreven als “het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met
bepaalde middelen en bepaalde tijdkeuzes” (Bressers & Hoogerwef, 1991, p.19). Beleid
bestaat uit middelen, doeleinden en keuzes om een antwoord te bieden op een bestaand
of toekomstig probleem. In andere woorden poogt overheidsbeleid om een maatschappelijk
probleem door doelgericht denken en handelen te verminderen, op te lossen of te
voorkomen (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). De afgelopen decennia ontstaat steeds meer
behoefte aan een inzicht in de resultaten van beleid. Een evaluatieonderzoek kan hierbij een
uitkomst bieden. Evaluatieonderzoek wordt ook wel omschreven als een wetenschappelijke
analyse van een specifiek beleidsterrein. Hierbij wordt beleid beoordeeld op specifieke
criteria waarna vervolgens aanbevelingen worden opgesteld (Crabbé & Leroy, 2008).
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behoort het kiezen en specificeren van de doeleinden, de middelen en de tijdstippen.
< Beleidsuitvoering: De beleidsuitvoering of de beleidsimplementatie omschrijft de door
de beleidsbepalers genomen beslissingen binnen de bepaalde tijdsvolgorde in concrete
uitvoeringsdaden omgezet. Hierbij gaat het om de toepassing van de gekozen middelen voor
de gekozen doeleinden in de beleidspraktijk. De beleidsuitvoering resulteert in specifieke
beleidsprestaties, die op hun beurt al of niet de beoogde beleidseffecten teweegbrengen. Het
verloop van het uitvoeringsproces wordt bepaald door de vorige fasen van het beleidsproces.
Een goede beleidsvoorbereiding en -bepaling zal bijdragen aan de realisatie van doeleinden
(Maarse, 1998).
<

Beleidsevaluatie: Beleidsevaluatie is een belangrijk en volwaardig aspect van de

beleidscyclus. Beleidsevaluatie concentreert zich op het vaststellen van de waarde van
beleid. Deze fase bepaalt of het beleid aangepast of verworpen kan worden en dient als een
belangrijke rechtvaardigingsgrond van de beleidscyclus (Korsten, 2013).

< Beleidsterugkoppeling: Dit proces wordt omschreven als de vertaling van beleidsevaluatie

van het beleid geëvalueerd. Gedurende de doelbereikingsanalyse staat de vraag “Zijn de

naar beleid, ook wel van de beleidsinhoud en naar het beleidsproces. Dit betekent dat

geformuleerde doelen bereikt?” centraal. Een tweede vraag bij de rationele discours is

beleidsterugkoppeling de verbinding legt tussen beleidsevaluatie en de overige deelprocessen

“Zijn de bereikte doelen toe te schrijven aan het beleid?”. Dit type vraag wordt ook wel de

van het beleid.

oorzakelijkheidsanalyse genoemd (Bressers & Hoogerwef, 1991; Korsten, 2013).

Beleidsinhoud

Beleidsimpact

Een tegenhanger van de rationale discours vormt de sociaal constructivistische discours.
Agendavorming

Beleidsvoorbereiding

Beleidsbepaling

Beleidsuitvoering

Evaluatie

Terugkoppeling

Deze benaderingswijze gaat er vanuit dat beleidspraktijken niet voldoen aan slechts
een doel-middelschema. Factoren als menselijkheid, betrokkenheid, wederzijds begrip,

Figuur 3 Beleidsprocessen (Eigen werk, 2018).

2.2

Beleidsevaluatie

2.2.1

Evaluatieonderzoek: de betekenis, het doel en het tijdstip

Een evaluatieonderzoek bestaat uit de beoordeling van de inhoud, processen, organisatie
en/of effecten van beleid aan de hand van criteria (Bressers & Hoogerwerf, 1991). Een
beleidsevaluatie is er op gericht om de meerwaarde te bepalen van datgene wat geëvalueerd
wordt op basis van vooraf bepaalde criteria. Deze meerwaarde wordt bepaald door een
systematische beoordeling van het overheidsbeleid, ook wel het beoordelen van de
beleidsprocessen. In de tweede helft van de vorige eeuw ontstonden de eerste publicaties
en ontwikkelingen over evaluatieonderzoek. Het verklaren van de effectiviteit is door het
toenemende aanbod van beleidsrapportages en visie complexer geworden. Het verklaren van

context-gebondenheid, objectiviteit en authenticiteit spelen ook een belangrijke rol in
het beleidsproces. Gesteld wordt dat het streven naar lineaire causale verklaringen en
voorspellingen onvoldoende recht doet aan de complexiteit en dynamiek van sociale
structuren. Gesteld wordt dat hoe complexer het beleid is, des te geschikter is een
sociaal constructivistische discours (Abma, 1996; Abma, 2014). Om deze reden is een
sociaal constructivistische benaderingswijze uitermate geschikt voor een evaluatie van
een grensoverschrijdend beleidsdocument en netwerk. Door de ruimte voor subjectieve
kenmerken kan een beter inzicht verkregen worden in opvattingen over grensoverschrijdend
rivierenbeheer tussen landen. Het sociaal constructivistisme als een wetenschappelijke
discours omvat diverse stromingen (Abma, 1996). Slechts enkele daarvan bieden methodische
aanwijzingen voor het uitvoeren van een beleidsevaluatie waarvan in dit onderzoek één
centraal staan, responsief evalueren.

het beleidseffect biedt inzicht in de ontwikkelingen die het beleid teweeg brengt waardoor
een beleidsverandering of aanpassing kan worden gesuggereerd (Korsten, 2013).  

Een responsieve evaluatie biedt de mogelijkheid om gezamenlijk van elkaar te leren in plaats
van het afrekenen op doelstellingen (Abma, 1996). Deze twee elementen zorgen ervoor dat

2.2.2

Een klassieke beleidsevaluatie met responsieve elementen

Het uitvoeren van een evaluatiestudie kan op verschillende manieren. Een beleidsevaluatie
waarbij doelstellingen het uitgangspunt vormen, wordt een rationele discours (ofwel een
systeem-analytische discours) genoemd. Een rationele discours is een klassieke aanpak
waarbij de gestelde doelen als uitgangspunt worden genomen. Hierbij wordt de doelbereiking

een responsieve benadering passend is bij een grensoverschrijdend evaluatieonderzoek.
Gesteld kan worden dat een rationele aanpak met responsieve elementen voor een
grensoverschrijdende evaluatiestudie wenselijk is om diverse redenen. Zo biedt een
responsieve benaderingswijze (a) ruimte voor verschillende opvattingen en interpretaties
van doelen door landen, (b) houdt deze benaderingswijze rekening met lange termijn
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doelstellingen in grensoverschrijdend rivierenbeheer en (c) kunnen partijen niet afgerekend

oorzakelijkheidsanalyse waarmee deelvraag 5 kan worden beantwoord. Stap 6 biedt ruimte

worden op het realiseren van doelen. Een afrekencultuur sluit niet aan bij het boeken van

voor de sociaal-constructivistische discours in dit onderzoek, door de toevoeging een

grensoverschrijdende resultaten. Een afrekencultuur heeft negatieve gevolgen om een

responsieve analyse. Op deze wijze kan deelvraag 6 worden beantwoord. Een uitspraak

duurzame samenwerking op te bouwen (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4

over de beleidseffectiviteit kan enkel gedaan worden indien de interpretaties van actoren

juni, 2018 (zie 2.5). In dit onderzoek wordt enerzijds een rationale discours als uitgangspunt

meegenomen worden (zie stap 6 onderstaand). Tezamen vormen de zes onderdelen een

genomen en anderzijds responsieve elementen toegekend wegens de subjectieve aard van

inzicht in het grensoverschrijdende beleidseffect waarbij een rationale benaderingswijze is

grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

gecombineerd met responsieve elementen (zie Figuur 4).

2.3

Het bepalen van beleidseffectiviteit

2.3.1 Het beleidseffect in een grensoverschrijdend perspectief
Op basis van inzichten uit de literatuur van onder andere Bressers & Hoogerwerf (1991),
Abma (1996), Rossi, Lipsey en Freeman (2004) en De Peuter et al. (2007) is een stappenplan
opgesteld voor de bepaling van de beleidseffectiviteit van een grensoverschrijdend
beleidsdocument. Ten eerste is het van belang om de term ‘het beleidseffect’ nader te
definiëren. Beleidseffectiviteit bestaat uit doelbereiking (het gewenste effect, ook wel een
doelbereikingsanalyse) en causaliteit (het bereiken van een effect door beleidsinstrumenten,
ook wel een oorzakelijkheidsanalyse). In andere woorden is beleid effectief wanneer de
ingezette middelen bijdragen aan de gestelde doelstellingen. Dit kan bepaald worden door
(A) een doelbereikingsanalyse en (B) een oorzakelijkheidsanalyse. Vragen als: “Zijn de doelen
bereikt?” en “Zijn de effecten toe te schrijven aan het beleidsprogramma?” vormen de
basis van de klassieke benaderingswijze (Korsten, 2013). Dit technocratische karakter van
de traditionele beleidsevaluatie wordt bekritiseerd omdat de beleidsdoelen zelf niet ter
discussie worden gesteld (Ligthart, 2007). Om deze reden bestaat stap 1 uit het opstellen
van een totstandkomingsanalyse en stap 2 uit het reconstrueren van de onderliggende
beleidstheorie. Op deze wijze kunnen deelvragen 2 en 3 worden beantwoord. Bijbehorende
aan de beleidstheorie is stap 3, bestaande uit een beoordeling van de beleidskwaliteit. Stap
4 bestaat vervolgens uit een doelbereikingsanalyse waarmee deelvraag 4 wordt beantwoord,
of te wel zijn de gestelde doelen in het beleid bereikt? Stap 5 bestaat vervolgens uit een
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STAP 1

Totstandkomings&
actoranalyse

STAP 2

Reconstructie beleid
(beleidstheorie)

STAP 3

Kwaliteitsbeoordeling
beleidstheorie

STAP 4

Doelbereikingsanalyse

STAP 5

Oorzakelijkheidsanalyse

STAP 6

Responsieve analyse

BELEIDSEFFECT

Figuur 4 Stappenplan voor grensoverschrijdende beleidseffectiviteit (Eigen werk, 2018).
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2.3.2 Een stappenplan voor beleidseffectiviteit

op de volgende zes stappen van de werken Bressers & Hoogerwerf (1991), Hoogerwerf &

< Stap 1: Totstandkomings- & actorenanalyse

Herwijer & Van Dijk (2011), Rossi, Lipsey en Freeman (2004) en worden gebruikt om de

Ten eerste biedt een totstandkomingsanalyse inzicht in de totstandkoming en context van

veronderstellingen te reconstrueren en de houdbaarheid van beleid te beoordelen. Hierbij is

het visiedocument. De vraag “Hoe kwam de Vechtvisie tot stand, wat is de inhoud van de

rekening gehouden met aspecten als sociale behoeften, logica en geloofwaardigheid (Rossi

visie en wie waren betrokken bij de processen?” wordt met deze stap beantwoord. Op deze

et al., 2004).

wijze wordt inzicht verkregen in de geschiedenis van het beleid, de beoogde doelstellingen
en doelgroepen. Daarnaast biedt een actorenanalyse een inzicht in de interpretaties van

1. Stel een verzameling op van uitspraken van beleidsontwerpers en beleidsbepalers over

actoren van het bereikte beleidseffect (Korsten, 2013). Om deze reden is in hoofdstuk 4 een

het beleid in kwestie. Hierbij gaat het om de uitspraken gericht op de inhoud (doeleinden,

omschrijving van de totstandkoming van de Vechtvisie gegeven en contextuele informatie. Het

middelen en tijdskeuzen) en de argumentatie van het beleid.

contextuele kader vormt een aanleiding naar een nadere omschrijving van de beleidsinhoud

2. Stel een overzicht vast van expliciete veronderstellingen over de oorzaak-gevolgrelaties in

(zie stap 2).

de uitspraken en vertaal deze vervolgens in hypothesen.
3. Stel een overzicht vast van expliciete veronderstellingen over doel-middelrelaties in

< Stap 2: Reconstructie beleidstheorie

uitspraken en vertaal deze in hypothesen.

Naast het opstellen van een totstandkomingsanalyse staat de beleidstheorie centraal. De

4. Stel een overzicht vast van expliciete veronderstellingen over relaties tussen beginselen en

vraag “Uit welke veronderstellingen en doelstellingen bestaat het beleid?” wordt hiermee

normen in uitspraken en vertaal deze in hypothesen.

beantwoord. De beleidstheorie omschrijft de beleidsinhoud en bestaat uit een stelsel van

5. Construeer het geheel van geformuleerde hypothesen tot een systematisch opgebouwd

veronderstellingen over de inzet van beleidsinstrumenten en doelstellingen (Knaap, 2006, p.

en samenhangend geheel, ook wel de gereconstrueerde beleidstheorie genoemd.

78). Het geheel van veronderstellingen bestaat uit finale, causale en normatieve relaties, zie

6. Geef in een schema de relaties tussen variabelen weer.

Tabel 1. Beleidstheorie wordt de motor achter het beleid genoemd waardoor een
beleidsinterventie werkt. In andere woorden, de gewenste veranderingen die beleidsmakers

Relatie beleid

Toelichting

voor ogen hadden toen zij het beleid ontwierpen en hun verwachting van de bijdrage van

Finale relatie

Omvat relaties tussen ingezette middelen en bereikte doeleinden. De finale relaties

bepaalde maatregelen aan het bereiken van doelen. Rossi, Lipsey en Freeman (2004, p.153)

		

bieden een omschrijving van de beleidsvisie die beleidsmakers voor ogen hadden

stellen dat indien een beleidstheorie niet op een doelmatige wijze gelinkt kan worden aan

		(doel-middel).

een bestaand probleem, dit beleid ineffectief ofwel onhoudbaar is. Kortom is beleid niet

Causale relatie

uitvoerbaar indien het op onhoudbare doelstellingen berust. Een nadere afweging in de
achterliggende motieven is in een dergelijk geval wenselijk (Knaap, 2006). De reconstructie
van beleidstheorie bestaat uit het destilleren van finale relaties, causale en normatieve
relaties op een systematische wijze. In dit onderzoek is de reconstructie van beleid gebaseerd
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Causale relaties illustreren de verbanden tussen de oorzaken en gevolgen van factoren
in beleid (oorzaak des te gevolg).

Normatieve relatie

Omvat de persoonlijke opvattingen van actoren over de wenselijkheid van het beleid
en onwenselijkheid van het probleem. Subjectiviteit speelt hier een rol in.

Tabel 1 Relaties beleidsveronderstellingen (Hoogerwerf & Herweijer, 2003; Dijk, 2001).

< Stap 3: Kwaliteitsbeoordeling beleidstheorie

uit twee onderdelen: (1) een analyse van externe invloeden en (2) een policy-on/policy-off

Om een doelbereikingsanalyse uit te voeren dient het beleid meetbaar te zijn. Dit houdt

vraag. Ten eerste kunnen externe invloeden een impact uitoefenen op de doelbereiking.

in dat het beleid criteria omvat om een doelbereikingsanalyse uit te kunnen voeren. Een

Externe invloeden kunnen bestaan uit de volgende componenten die mogelijk veranderingen

beoordeling van de beleidstheorie biedt een inzicht in de mate van (1) exactheid van

in samenwerkingen kunnen geven (gebaseerd op werken van Bressers & Kuks, 2004; Molen,

begripsomschrijvingen, (2) verscheidenheid, (3) systematiek en synthese bestaande uit

2011; Meijerink & Renner, 2018):

de consistentie van veronderstellingen en (4) mate van steun voor de beleidstheorie door
beleidsvoorbereiders, -bepalers en -uitvoerders ook wel de legitimiteit. De hypothese: ‘de

- Maatschappelijke ontwikkelingen: De analyse van maatschappelijke ontwikkelingen bestaat

doelbereiking van een beleid zal groter zijn wanneer deze criteria groter zijn’ geldt voor deze

uit een overzicht van mogelijke shock-events, verkiezingen (politieke invloeden) en de rol van

kwaliteitsbeoordeling. Daarnaast spelen de praktische relevantie en strategische criteria een

lokale bewegingen (Boezeman et al., 2014). De maatschappelijke ontwikkelingen bieden een

rol. Het beleid dient praktisch bruikbaar te zijn waardoor praktische richtlijnen gedestilleerd

inzicht in veranderende discoursen en nieuwste ontwikkelingen.

moeten worden. Tot slot bevatten strategische criteria maatschappelijke omstandigheden

- Europese wet- & regelgeving: De rol van Europese wet- & regelgeving wordt in dit onderzoek

die in de theorie worden verondersteld. Deze omstandigheden dienen overeen te stemmen

behandeld. Europese richtlijnen spelen een belangrijke rol in grensoverschrijdende

met de feitelijke maatschappelijke omstandigheden en de bijbehorende implementatietijd

samenwerkingsverbanden door hun wet- en regelgeving (Wiering et al., 2009). Daarnaast kan

(Hoesel, 2005).

Europese subsidiering een belangrijke rol spelen in het uitvoeren van grensoverschrijdende
initiatieven (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018).

< Stap 4: Doelbereikingsanalyse

- Nationale wet- & regelgeving: De rol van nationale wetgeving aan zowel Nederland als

De inzichten uit stap 3 bieden criteria om een doelbereikingsanalyse uit te voeren. De

Duitse zijde kan bijdragen aan ontwikkelingen in het gebied. Een analyse van nationale wet-

doelbereikingsanalyse omschrijft in hoeverre doelen zijn bereikt. Deze analyse is afkomstig uit

& regelgeving in Nederland en Duitsland is om deze reden toegevoegd.

de rationele discours en neemt de beleidsdoelen als uitgangspunt. De vraag “In hoeverre zijn
de doelstellingen gerealiseerd?” staat in deze analyse centraal. Het resultaat van deze analyse

Policy-on/policy-off situatie

zegt enkel iets over de doelbereiking van het beleid en niets over de beleidseffectiviteit. Bij

Naast een analyse van externe invloeden wordt een policy-on/policy-off situatie vraag gesteld

beleidseffectiviteit gaat het erom of doelen toe te schrijven zijn aan het beleid. Hiervoor dient

gedurende de kwalitatieve dataverzameling. De policy-on/off situatie bestaat uit een situatie

een oorzakelijkheidsanalyse voor uitgevoerd te worden, zie stap 5 (Bressers & Hoogerwerf,

waarbij geen beleid zou zijn gevoerd (= policy-off) tegenover de huidige situatie waarbij wel

1991).

beleid is uitgevoerd (= policy-on). Deze situatie wordt ook wel de ‘no-regime counterfactual’
genoemd, ook wel de hypothetische staat van de wereld die zou hebben plaatsgevonden

< Stap 5: Oorzakelijkheidsanalyse

als er geen regime zou zijn geweest (Dombrowsky, 2008). Gedurende dit onderzoek is deze

De centrale vraag in de oorzakelijkheidsanalyse luidt: “Worden doelstellingen bereikt door het

methode toegepast door de volgende stelling voor te dragen aan respondenten: “Indien

beleid zelf of door externe invloeden?”. De oorzakelijkheidsanalyse in dit onderzoek bestaat

de Vechtvisie (2009) niet was opgesteld, hadden geen ontwikkelingen in en rondom de
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Vecht plaatsgevonden”. Door het toevoegen van deze policy-on/policy-off situatie aan de

Kortom gaat een responsieve analyse er vanuit dat respondenten verschillende betekenissen

oorzakelijkheidsanalyse ontstaat beter een inzicht in het beleidseffect van de visie.

aan beleid toekennen (Guba & Lincoln, 1986). De bovenstaande kenmerken van een
responsieve benaderingswijze van Guba & Lincoln (1986) ontleent zich voor een evaluatiestudie

< Stap 6: Responsieve analyse

met een grensoverschrijdend karakter. Gedurende een grensoverschrijdende evaluatiestudie

De laatste stap om het beleidseffect te bepalen bestaat uit een responsieve analyse. De

dient een focus te liggen op de interpretaties van actoren over bereikte resultaten en hun

vraag “Wat is de interpretatie van bereikte effecten en wat is de visie van actoren op de

visie op de ontwikkeling van het grensoverschrijdende samenwerkingsverband. Het belang

samenwerking?” wordt middels deze analyse beantwoord. Een compleet inzicht in het

van wederzijds begrip, verschillende opvattingen en een onderhandelingsproces zijn immers

beleidseffect ontstaat indien naast de rationele stappen ook de interpretaties van actoren

belangrijke aspecten voor een vitaal samenwerkingsverband (zie 2.5).

meegenomen worden. Beleid is immers effectief indien zij geaccepteerd wordt door actoren
(Bressers & Hoogerwerf, 1991). In grensoverschrijdende studies vormt de samenwerking

< Stap 7: Beleidsimplementatie-analyse

tussen actoren een belangrijke schakel in het realiseren van internationale ambities (zie

De zes bovenstaande stappen bieden een inzicht in het beleidseffect van een

2.2.2). De wijze waarop wordt samengewerkt kan een invloed hebben op het bereikte

grensoverschrijdend beleidsdocument. Naast het vaststellen van het beleidseffect wordt

beleidseffect (Molen, 2011). Een actorenanalyse biedt een inzicht in de betrokken actoren en

in dit onderzoek gezocht naar beleidsimplementatie barrières die het beleidseffect

hun taken, zie stap 1. Vanuit dit kader kan een responsieve analyse uitgevoerd worden om de

beïnvloeden. Hiermee wordt de vraag “Welke beleidsimplementatie factoren beïnvloeden

opvattingen en interpretatie van betrokken actoren over bereikte resultaten te analyseren.

het beleidseffect?” beantwoord. Op basis van de beleidsimplementatie-analyse kunnen

Een responsieve analyse omvat de volgende kenmerken (Guba & Lincoln, 1986):

vervolgens aandachtspunten voor de grensoverschrijdende samenwerking geformuleerd

A) Beleid bestaat uit een complexe praktijk die in de lokale context door verschillende

worden. In de onderstaande paragraaf wordt een nadere toelichting gegeven op het

belanghebbenden op uiteenlopende (en vaak conflicterende) manieren wordt

uitvoeren van een beleidsimplementatie-analyse.

geïnterpreteerd;
B) De opzet ontwikkelt zich geleidelijk op basis van issues van belanghebbenden;
C) Het uitvoeren van een evaluatie niet als een technisch en analytisch procedé wordt
gezien, maar als een onderhandelingsproces waar belanghebbenden via een wederzijdse
uitwisseling en confrontatie trachten om tot een gedeelde constructie te komen;
D) De evaluator participeert als een bemiddelaar, facilitator en change-agent;
E) Bevindingen worden niet gecomprimeerd tot een set van conclusies en aanbevelingen,
maar gepresenteerd in de vorm van een ‘agenda van onderhandeling’;
F)  De functie verschuift van het meten en voorspellen van effecten, naar het verhogen van
het inzicht en wederzijds begrip.
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2.4

Beleidsimplementatie: een uitdaging in grensoverschrijdend samenwerken

Deze paragraaf geeft een theoretische onderbouwing van de beleidsuitvoering, ook wel
beleidsimplementatie genoemd. Zoals uit hoofdstuk 1 bleek, is de beleidsimplementatie in
grensoverschrijdend rivierenbeheer tot op heden een uitdaging (UvW, 2007; Molen, 2011;
Wiering en Verwijmeren, 2012; Meijerink & Renner, 2018). Om deze reden wordt in dit
onderzoek gezocht naar factoren die de grensoverschrijdende beleidsimplementatie kunnen
beïnvloeden.

2.4.1

Definitie beleidsimplementatie

omschrijven (o.a. DeLeon, 1999; Birkland, 2011). Het lijkt erop dat deze verschillen zijn

Beleidsimplementatie is tot in de jaren 60 nauwelijks bediscussieerd doordat

ontstaan doordat deze benaderingen uit diverse disciplines komen (zoals bestuurskunde en

beleidsimplementatie gezien werd als een autonoom voortvloeisel van beleid waarbij

strategisch management) waartussen weinig uitwisseling van theoretische inzichten heeft

de beleidsimplementatie (ook wel beleidsuitvoering) geen eigen dynamiek zou

plaatsgevonden (o.a. O’Toole, 1986; Schofield, 2001; Paudel, 2009). Voor dit onderzoek is

hebben (Simonis, 1983). Begin jaren 70 kwam hier verandering in en werden de eerste

gekozen voor de definitie: “De beleidsuitvoering resulteert in specifieke beleidsprestaties,

studies over beleidsimplementatie geïntroduceerd door de ‘founding fathers’ van

die op hun beurt al of niet beoogde beleidseffecten teweegbrengen”(Maarse, 1998, p.99).

beleidsimplementatietheorie, Pressman & Wildavsky (1973). Zij laten zien hoe grote

Daarnaast is een actorenanalyse uitgevoerd om verwarring over betrokken actoren te

aantallen actoren, beslissingen en afspraken van het uitvoeringsproces een complex geheel

voorkomen (zie 2.3.2).

maken. De beleidsuitvoering kan een invloed hebben op de beleidseffectiviteit waardoor
dit proces niet als een ‘black box’ beschouwd mag worden (Bressers & Hoogerwerf, 1991).

2.4.2

Een model voor beleidsimplementatie: de complexiteit van variabelen

Een empirisch uitvoeringsonderzoek kan een verklaring van beleidseffecten opleveren.

De selectie van variabelen

Beleidsimplementatiestudies zijn gericht op de uitvoering van beleid (successen en falen)

De afgelopen decennia boden verschillende studies inzichten in het beleidsimplementatieproces

waardoor de effectiviteit omschreven kan worden (Hill & Hupe, 2014). De realisering van

(Hill & Hupe, 2014). In de beleidsimplementatiefase zorgen belangrijke processen ervoor

beleidsdoelen wordt veelal beleidsimplementatie of beleidsuitvoering genoemd. Ondanks

dat een beleidseffect optreedt. Deze processen worden beïnvloed door verschillende

gemeenschappelijke opvattingen over beleidsimplementatie verschillen de meeste definities

variabelen. Over deze variabelen die de beleidsimplementatie beïnvloeden bestaat tot

op verschillende aspecten. Een eerste verschil bestaat uit de opzet van het implementatieproces.

op heden nog onduidelijkheid (O’Toole, 1986; DeLeon, 1999; Hill & Hupe, 2014; Saetren,

Soms ligt de focus op de inlossing van gecreëerde verwachtingen (DeLeon, 1999), soms op

2014). Zo suggereert Matland (1995) dat meer dan 300 variabelen de beleidsimplementatie

de realisatie van bepaalde maatschappelijke effecten (Mazmanian & Sabatier, 1983) en soms

kunnen beïnvloeden. Daarnaast ontbreekt eensgezindheid over de selectie van afhankelijke

bestaat er een variatie in het beginpunt van het implementatieproces. Beleidsimplementatie

en onafhankelijke variabelen (Winter, 2012). Zo wordt de afhankelijke gedefinieerd als (1) het

kan opgevat worden als het realiseren van beleid direct na de formulering van een

eigenlijke beleidsimplementatieproces (Schneider, 1982), (2) ‘policy output’ (Winter, 2012),

beleidsintentie. Daarnaast is het ook mogelijk om pas over beleidsimplementatie te spreken

(3) de beleidseffecten of –impact (Mazmanian & Sabatier, 1983) en (4) losse indicatoren zoals

als er sprake is van een formele beslissing in de vorm van wet- of regelgeving. Zo bestaat

‘incides of policy system change’ (Hill & Hupe, 2014). In de literatuur wordt de discussie over

een onderscheid tussen respectievelijk ‘basic policy decision’ (Mazmanian & Sabatier, 1983),

het selecteren van de afhankelijke variabelen erkend en gepleit voor een meer consistente

‘legislative act’ (Edwards, 1980), ‘governmental intention’ (O’Toole, 2000) en ‘policy intention’

en heldere afbakening in implementatieonderzoek (Winter, 2012; Hill & Hupe, 2014). In dit

(John, 1998) als eindpunt van de beleidsbepaling en de start van de beleidsimplementatie.

onderzoek is het beleidseffect als afhankelijke variabele geselecteerd, ook wel de outcome

Een ander punt van variatie betreft de mate van precisie over de actoren die een rol spelen

van beleid. Bij beleidsdoelen bestaat een onderscheid tussen de output en outcome van

in het implementatieproces. Auteurs zoals Van Meter & Van Horn (1975) en Jann &Wegrich

beleid. Kort gezegd betekent de beleidsoutput wat je produceert en de ‘policy outcome’ wat

(2007) spreken over publieke en private actoren, terwijl anderen deze actoren niet nader

het effect daarvan is. Output-indicatoren worden door de onderzoeker zelfstandig bepaald,
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gemeten, beïnvloed en beoordeeld. Om te kunnen sturen op de beleidsprestatie is het meten

Ten tweede zijn de (2) middelen die door een besluit voor de uitvoering van beleid

van output van beleid onmisbaar (zie H3).

ter beschikking stelt van belang (Van Meter & Van Horn, 1975, p. 465). Het aantal
beschikbare middelen beïnvloedt het communicatieproces, de mate van mogelijkheden en

Verklarende variabelen: het model van Van Meter & Van Horn

welwillendheid maar ook de economische/politieke/sociale condities. Dit verband tussen

Ook over de selectie van onafhankelijke variabelen bestaat discussie. In de literatuur worden

de onafhankelijke variabelen kan bekritiseerd worden in de context van dit onderzoek.

de volgende mogelijke onafhankelijke variabelen genoemd: (1) factoren bijbehorend aan

In het oorspronkelijke model van Van Meter en Van Horn, (1975) is uitgegaan van een

de beleidsvoorbereiding (Matland, 1995; Winter, 2012), (2) factoren bijbehorend aan het

federalistische overheidsstructuur die niet aansluit bij het grensoverschrijdende karakter

implementeren van beleid (Hill, 2003), (3) factoren op organisatieniveau (Hogwood &

van dit onderzoek. Hierbij wordt geïmpliceerd dat staten gelden kunnen terugtrekken of

Gunn, 1984; Van Meter & Van Horn, 1975), (4) factoren die gerelateerd zijn aan personen

achterhouden waardoor dit een invloed heeft op de sociale/economische/politieke condities

die belast zijn met het beleid (Schneider, 1982) en contextuele factoren (Van Meter &

van de beleidsimplementatie (Van Meter & Van Horn, p. 470).

Van Horn, 1975). De combinatie waarin de variabelen elkaar beïnvloeden gedurende het
beleidsimplementatieproces wordt zelden onderzocht (Stinckens, 2016). Uitgaande van deze

Ten derde is van belang hoe (3) de communicatie tussen beleidsmakers en uitvoerders van

theoretische beperking is in dit onderzoek gekozen voor het model van Van Meter & Van

het beleid in en tussen betrokken organisaties verloopt (Van Meter & Van Horn, 1975, p. 465-

Horn (1975) voor het bepalen van de onafhankelijke variabelen. De beleidsoutcome (ofwel

470). De communicatie bepaalt hoe de overige variabelen geïnterpreteerd worden door de

het beleidseffect) wordt in dit model ook als afhankelijke variabele genomen. Dit model is

uitvoerders van beleid. Daarnaast is de omvang en de kwaliteit van het personeel, de mate van

gebaseerd op organisatieveranderingen, de impact van overheidsbeleid en de relaties tussen

hiërarchische controle, de politieke omstandigheden, de vitaliteit van de organisatie, mate

overheidslagen. Het doel van dit model is om een blauwdruk te geven voor de analyse van

van openheid over communicatie en de formele en informele verbinding met beleidsmakers

het uitvoeringsproces en om successen en falen van beleid te kunnen verklaren. Het model

bepalend voor het verloop van de communicatie. In dit onderzoek staat de samenwerking

van Van Meter & Van Horn biedt zes variabelen om beleidsprestaties te omschrijven (zie

tussen Nederland en Duitsland centraal waardoor deze variabele de mogelijkheid biedt om

Figuur 5).  

het communicatieproces tussen de landen te omschrijven. Verder bepalen middelen hoe
doelen geïnterpreteerd worden waardoor de communicatie kan worden beïnvloed.

Zes onafhankelijke variabelen in een grensoverschrijdende context: een kritische blik
Ten eerste vormen (1) standaarden en doelen de maatlat waarlangs de uitkomsten beoordeeld

Ten vierde zijn de (4) karakteristieken van organisaties van belang die het mogelijk maken om

kunnen worden. Gesteld wordt dat deze standaarden en doelen de communicatie tussen

het beleidsimplementatieproces te beïnvloeden. Karakteristieken bestaan uit de volgende

beleidsmakers beïnvloeden. Doelen dienen transparant te zijn om voldoende richting te

onderdelen: (a) de competenties en omvang van het personeel, (b) de mate van hiërarchische

geven (Van Meter & Van Horn, 1975, p. 463-465).

aansturing van beslissingen en processen, (c) de politieke middelen van een organisatie, (d)
de vitaliteit van de organisatie, (e) de mate van open communicatie in een organisatie en (f)
de formele en informele verbindingen met de organisatie of afdeling die het beleid oplegt.
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Deze karakteristieken bieden de ruimte om verschillen tussen Nederland en Duitsland te

die bestaan tussen de top-down en bottom-up benaderingen. De wisselwerking van beide

illustreren.

scholen is belangrijk geweest om te illustreren dat beide benaderingswijzen van belang
zijn als het gaat om beleidsimplementatie. Binnen de literatuur is een nieuwe stroming te

Ten vijfde (5) de economische, sociale en politieke condities die de implementatie kunnen

herkennen waarbij wetenschappers op zoek zijn naar een combinatie van beide scholen (Hill

beïnvloeden (Van Meter & Van Horn, 1975, p. 471-472). Ook deze variabele biedt de

& Hupe, 2014). Vanuit de klassieke evaluatiediscours kan gesteld worden dat er sprake is van

mogelijkheid om verschillen afkomstig uit economische, sociale of politieke condities tussen

een top-down benadering omdat conform de gestelde doelen gehandeld dient te worden.

Nederland en Duitsland uit te drukken.

Eén van de kritiekpunten op deze benadering is dat overige actoren (zoals initiatieven vanuit
de private sector, van ‘street level bureaucrats’ of van lokale ambtenaren) verwaarloosd

Als laatste zijn in het model (6) de mogelijkheden en welwillendheid van de betrokkenen

worden in de top-down bandering (Hill & Hupe, 2014). De responsieve analyse sluit aan op

om het beleid daadwerkelijk uit te voeren van belang. Het is daarbij van belang dat (1) de

de bottom-up benaderingswijze.

uitvoerders het beleid begrijpen, (2) de acceptatie en de (3) intensiteit van de reactie op het
beleid. Het afwijzen van beleid door beleidsuitvoerders heeft een effect op het bereiken van

Standaarden & Doelen

Communicatie

beleidseffecten (Van Meter & Van Horn, 1975, p. 472-473). Deze variabele sluit aan bij de
responsieve analyse vanuit de sociaal-constructivistische discours.
Karakteristieken

Top-down & bottom-up school

Mogelijkheden
&
welwillendheid

Beleidsefffect

Het bovenstaande model is afkomstig uit de top-down school met federalistische kenmerken
en omvat statistische kenmerken (Van Meter & Van Horn, 1975, p. 470). De auteurs van het
model geven aan dat naast de statische presentatie van het model rekening gehouden kan

Middelen

Economische, sociale en
politieke condities

worden met het dynamische karakter van implementatiestudies (Van Meter & Van Horn,
1975, p. 474). Binnen de literatuur over implementatiestudies zijn twee verschillende scholen

Figuur 5 Model beleidsimplementatie (Van Meter en Van Horn, 1975).

te omschrijven: top-down en bottom-up (Matland, 1995). De top-down school stelt dat beleid
wordt vastgesteld vanuit de top en vervolgens conform moet worden uitgevoerd (Pressman

Grensoverschrijdende implementatiestudies: een toepassing

& Wildavsky, 1973; Van Meter & Van Horn, 1975). Het uitvoeringsproces wordt daarbij

Het bovenstaande kader illustreert de complexiteit van het selecteren van de juiste variabelen.

gezien als een serie van top-down schakels tussen het beleid en de uiteindelijke uitvoering.

Daarnaast ontbreekt tot op heden een beleidsimplementatie model om de beleidseffecten

De bottom-up school stelt dat de mogelijkheden bij laag geplaatste organen is gevestigd en

van grensoverschrijdende visiedocumenten te beoordelen. Het model van Van Meter en

zij het beleid kunnen beïnvloeden (Lipsky, 1971; Hjern & Porter, 1981; Mintzberg & McHugh,

Van Horn (1975) biedt een leidraad voor het selecteren van onafhankelijke variabelen in

1985). Tegenwoordig ontstaan steeds meer kritische geluiden tegenover de tegenstelling

een grensoverschrijdende evaluatiestudie. Het toepassen van het model biedt een inzicht
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in de stagnerende factoren in grensoverschrijdend rivierenbeheer tussen Nederland en

administratieve verantwoordelijkheden en de politieke wil zijn dan ook belangrijke factoren

Duitsland. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het top-down karakter van

in een grensoverschrijdend evaluatieonderzoek (Timmerman & Langhaas, 2005; Becker et

het model, de nationale invalshoek en de federalistische kenmerken van het model. In dit

al., 2007). Uit een literatuuronderzoek blijkt dat de grensoverschrijdende component een

onderzoek worden de zes genoemde variabelen als een uitgangspunt gebruikt voor een

invloed kan hebben op het beleidseffect door een verschil in het rivierenbeheer (Richardson,

grensoverschrijdende implementatiestudie waarbij gezocht wordt naar een passend model

1982; Becker et al., 2007; Earl et al., 2010; Gilissen, 2010; Wiering & Verwijmeren, 2012).

voor het beoordelen van grensoverschrijdende beleidsimplementatie. De relaties tussen

Onderstaand worden de verschillen tussen de Nederlandse en Duitse context besproken.

onafhankelijke variabelen dienen constant kritisch gereflecteerd te worden wegens de
karakteristieken van dit internationale onderzoek. In 6.3.2 wordt op de toepassing van het

Verschillen tussen Nederland en Duitsland in de dagelijkse praktijk

theoretische model kritisch gereflecteerd en een nieuw theoretisch model gepresenteerd

De literatuur omschrijft diverse verschillen tussen Nederland en Duitsland die (mogelijk) een

voor een grensoverschrijdende beleidsimplementatie. Dit model presenteert variabelen die

invloed hebben op het samenwerkingsproces in de dagelijkse praktijk van grensoverschrijdend

van invloed zijn op de grensoverschrijdende beleidsimplementatie in het kader van de Vecht.

samenwerken. Een voorwaarde voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking in het

2.5 De internationale dimensie: mogelijke beleidsimplementatie barrières
Complexiteit van grensoverschrijdend samenwerken
Grensoverschrijdend samenwerken omvat subjectieve kenmerken zoals het verbinden
van individuen, het opbouwen van wederzijds vertrouwen en een persoonlijke band als
fundament voor samenwerken terwijl verschillende partijen niet dezelfde taal en culturele
achtergrond hebben (Molen, 2011). Deze grensoverschrijdende component kan een invloed
hebben op de effectiviteit van de samenwerking (Leussen et al., 2007; Fall, 2009). Om
deze reden is het van belang dat verschillen tussen de grensoverschrijdende actoren nader
bekeken worden om deel te nemen aan de ‘cross-border policy game’ (Meijerink & Renner,
2018). Grensoverschrijdend waterbeheer kent een aantal specifieke kenmerken zoals schaal,
fragmentatie, complexiteit en belangen. Tezamen vormen deze kenmerken een complex
werkveld aan problemen (Earle, 2010; Molen, 2011). Richardson (1982) stelt daarnaast dat
(nationale) overheden sterk verschillend kunnen reageren op een maatschappelijk probleem.
Een institutionele overeenstemming tussen landen is om deze reden belangrijk voor de
beleidseffectiviteit van een grensoverschrijdend ambitiedocument. Verschillende percepties
van probleemdefinities, de probleemaanpak, het begrijpen van sleutelonderwerpen,
38

waterbeheer is een actieve betrokkenheid van alle betrokken overheidsorganen waaraan
waterbeheerstaken zijn opgedragen. Verschillen tussen landen kunnen leiden tot problemen
zoals de ‘slecht sluitende bestuurlijke ritssluiting’ (Gilissen, 2010; Molen, 2011). Verschillen
in de werkcultuur van beide landen komen voort uit politieke, culturele en institutionele
verschillen die mogelijk te verklaren zijn door historische ontwikkelingen en geografische
kenmerken (Leussen et al, 2007). Deze kenmerken zijn zichtbaar in verschillen in structuur
van het openbaar bestuur, organisatie van het waterbeheer, bekendheid met bestuurlijke
aangelegenheden bij de overige deelnemers, gehanteerde methoden en technieken, te
besteden middelen en cultuur en taal (Molen, 2011, p. 124). In Tabel 2 zijn de verschillen
vanuit de literatuur samengevat. Een adaptieve benaderingswijze en de bereidheid om van
elkaar te leren zijn cruciale factoren om wederzijds vertrouwen op te bouwen en dus om te
gaan met verschillen tussen beide culturen (Leussen et al., 2007).

Kenmerk			
Cultureel

Nederland 					

Duitsland					

Mogelijk gevolg voor de samenwerking

Consensus-building in besluitvorming (flexibiliteit)

Hiërarchische besluitvorming

Verschillen in planningspraktijk in werkwijze.

(Wiering & Verwijmeren, 2012; Leussen et al., 2007).

(‘Gründlich’) (Wiering & Verwijmeren, 2012;

									Leussen et al., 2007).

			

Focus op watermanagement (door historie)

Focus op klimaatmitigatie (Energiewende)

(Meijerink & Renner, 2018).				

(Meijerink & Renner, 2018).

Werkcultuur meer gebaseerd op visies

Weinig ruimte voor visies in de werkcultuur

Verschillen in prioritering voor watervraagstukken.

Verschillen in opvattingen over visiedocumenten.

			(Leussen et al., 2007).					(DHV & NWP, 2009).
		
Institutioneel		

Politiek

Verantwoordelijkheid watermanagement door 		

Verantwoordelijkheid watermanagement bij		

Mogelijk moeilijkheden met het vinden van de juiste actoren.

nationale overheid (Leussen et al., 2007).

deelstaten (Länder) (Leussen et al., 2007).

Politieke discussies tijdens de uitvoering

Politieke discussie na de uitvoering

Werkprocessen in een ander stadium leiden tot problemen in de

(Molen, 2011; Leussen et al., 2007).

(Molen, 2011; Leussen et al., 2007).

samenwerking.

Hoge politieke prioriteit voor wateropgaven

Lagere politieke prioriteit voor wateropgaven

Leidt tot een lagere prioritering aan Duitse zijde voor waterprojecten.

			(Leussen et al., 2007).					(Leussen et al.,2007).

Tabel 2 De internationale dimensie tussen Nederland en Duitsland (Eigen werk, 2018).
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2.6 Conceptueel model: een stappenplan voor grensoverschrijdend evalueren
Dit onderzoek bestaat uit een klassieke benaderingswijze met responsieve elementen.
Deze combinatie biedt ruimte voor de complexiteit van een internationale samenwerking.
Figuur 6 geeft een overzicht van theoretische inzichten en het evaluatieproces voor een
grensoverschrijdend evaluatieonderzoek tussen Nederland en Duitsland. De eerste stap
bestaat uit het opstellen van een totstandkomingsanalyse. Deze analyse biedt een inzicht
in historische ontwikkelingen, aanleidingen, initiatieven en betrokken actoren. De rol van
actoren is hierbij uitgelicht middels een actorenanalyse wegens de responsieve aard van
het onderzoek. De tweede stap bestaat uit de beleidstheorie. De reconstructie bestaat
uit finale, causale en normatieve relaties in het beleid die vertaald zijn naar hypothesen.
Deze beleidstheorie geeft inzicht in de doelen en standaarden van het beleid wat leidt tot
de derde stap, de kwaliteitsbeoordeling van de beleidstheorie. De beoordeling omvat een
kritische reflectie op de gestelde doelen met criteria als exactheid en verscheidenheid. De
voorgaande drie stappen vormen samen een inzicht in de formulering en houdbaarheid
van beleidsdoelstellingen. De vierde stap is vervolgens het bepalen van de doelbereiking.
De doelbereikinganalyse stelt in hoeverre de doelen bereikt zijn van deze tussentijdse
evaluatie. In de doelbereikingsanalyse is het van belang om de juiste meetbare elementen
van doelstellingen vast te stellen. Een projectenlijst met bijbehorende data vormt hierbij
de belangrijkste input. Het in kaart brengen van de doelbereiking zegt echter nog niets
over de beleidseffectiviteit. Worden effecten nu bereikt door het beleid of door overige
factoren? Om deze reden bestaat de vijfde stap uit een oorzakelijkheidsanalyse. Tijdens
deze analyse worden externe invloeden en een policy-on/policy-off situatie besproken. De
zesde stap is een responsieve analyse waarbij de reactie en interpretatie van actoren op
het beleidseffect worden geanalyseerd. Tot slot wordt gezocht naar beleidsimplementatie
barrières  in de grensoverschrijdende uitvoering.  De zevende stap bestaat uit het uitvoeren
van een beleidsimplementatie-analyse waarbij zes variabelen nader onderzocht worden aan
Nederlandse en Duitse zijde.  
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GRENSOVERSCHRIJDENDE BELEIDSEVALUATIE
Totstandkominganalyse
STAP 1

Aanleiding & Initiatief
Beleidstheorie (reconstructie beleid)

STAP 2
STAP 3

STAP 5

Veronderstellingen +
hypothesen

Doelen & standaarden
Beoordeling kwaliteit beleidstheorie

Doelbereikingsanalyse

STAP 4

Actor analyse

Projectenlijst

DOELBEREIKING

Oorzakelijkheidsanalyse

Externe invloeden,
policy-on/off situatie
& reactie actoren

BELEIDSEFFECT

STAP 6

Responsieve analyse

Reactie & opvattingen
actoren

Variabelen doelbereiking
STAP 7

Beleidsimplementatie analyse

- Middelen
- Communicatie
- Karakteristieken
- Economische, sociale en politieke condities
- Welwillendheid actoren

Figuur 6 Een evaluatiekader voor een grensoverschrijdend ambitiedocument (Eigen werk, 2018).
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VechtdalOverijssel (2015).
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3. METHODEN & DATAVERZAMELING
EEN KLASSIEKE EVALUATIESTUDIE MET RESPONSIEVE ELEMENTEN
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Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de methodologische grondslagen voor een

tijdsoverwegingen is voor dit type casestudy niet gekozen. De gevalstudie wordt gebruikt

grensoverschrijdend evaluatieonderzoek. Een rationale evaluatiestudie met responsieve

om een diepgaand inzicht te krijgen in één begrensd object met bijbehorende processen

elementen staat centraal waarbij de onderzoeksfilosofie, -strategie, -methode en wijze van

van de Grensoverschrijdende Vechtvisie (Yin, 2003). Het type gevalstudie in dit onderzoek is

dataverzameling worden besproken.

de (holistische) enkelvourdige case variant. De tweede kernbeslissing volgens Doorewaard

3.1

Onderzoeksfilosofie &-benaderingswijze

De onderzoeksfilosofie bevat assumpties over de wijze waarop naar de wereld gekeken
wordt vanuit de onderzoeker. In dit evaluatieonderzoek vormt het interpretivisme (ook wel
subjectivisme of sociaal constructivisme) de filosofische grondslag. Deze filosofie stelt dat het

& Verschuren (2007) is de vraag of het onderzoek kwalitatief of kwantitatief van aard is.
De vraagstelling van dit onderzoek ontleent zich voor een gekwalificeerde benaderingswijze
wegens de responsieve kenmerken (zie 2.2.2). Een kwalitatieve benaderingswijze is passend
wegens de subjectieve kenmerken van een grensoverschrijdende samenwerking die een
impact op het beleidseffect kunnen hebben.

noodzakelijk is voor de onderzoeker om verschillen te begrijpen tussen mensen in onze rol als
sociale actoren. Deze benaderingswijze neemt net als de interpretatieve onderzoekstraditie

3.3

Dataverzameling, data analyse & onderzoeksresultaten

afstand van een positivistische wetenschapsopvatting en de overtuiging dat de objectieve

3.3.1 Stappenplan dataverzameling

(natuur-)wetenschappelijke methode overdraagbaar is naar de sociale wetenschappen.

De derde kernbeslissing bestaat uit de wijze waarop empirische data wordt verzameld

Hierdoor wordt een onderscheid gemaakt tussen objecten en mensen, waarbij mensen de

(Doorewaard & Verschuren, 2007). In dit onderzoek worden de primaire data verkregen

sociale actoren in de wereld om zich heen interpreteren. Op basis van deze interpretaties

middels interviews en de secundaire data middels literatuur- en documentenstudies.

worden betekenissen aan de wereld en het gedrag toegekend. De onderzoeker dient een
empathische houding aan te nemen om betekenissen van sociale actoren te begrijpen.

< STAP 1 Literatuurstudie

Deze interpretatieve benaderingswijze sluit aan op de responsieve aanpak (zoals in 2.2.2.

Een literatuuronderzoek is een oriëntatie op het te onderzoeken gebied. Binnen dit

besproken). Tot slot staat een combinatie van een inductieve en deductieve benaderingswijze

onderzoek is een theoretisch raamwerk opgebouwd om een evaluatieonderzoek uit te

centraal. Enerzijds wordt gepoogd een bijdrage te leveren aan de theorieontwikkeling

voeren. Dit theoretische raamwerk bestaat uit theorieën over de beleidscyclus (Bressers

van beleidsimplementatiestudies in een grensoverschrijdende context. Anderzijds wordt

& Hoogerwerf, 1991), beleidsevaluatie (Bressers & Hoogerwerf, 1991; Abma, 1996;

voortgeborduurd op bestaande theoretische raamwerken (Saunders et al., 2008).

Leussen et al., 2007; Crabbé & Leroy, 2008), de rol van actoren (Bressers & Hoogerwerf,

3.2

Onderzoeksstrategie & methode: de gevalstudie

Het vormen van een onderzoeksstrategie bestaat volgens Doorewaard & Verschuren (2007)
uit het resultaat van enkele kernbeslissingen. De eerste kernbeslissing is de keuze voor breedte
of diepgang. Dit onderzoek heeft een diepgaande aard wegens de focus op één gevalstudie,
de Grensoverschrijdende Vechtvisie (2009). De enkele case biedt geen mogelijkheid om
uitkomsten te generaliseren. Een multiple-gevalstudie biedt hier een uitkomst voor. Wegens
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1991), beleidsimplementatie (Van Meter & Van Horn, 1975; Hill & Hupe, 2014) en
verschillende theorieën over internationale samenwerkingen (Richardson, 1982; Becker et
al., 2007; Leussen et al., 2007; Earl et al., 2010;   Gilissen, 2010; Molen, 2011; Wiering &
Verwijmeren, 2012; Meijerink & Renner, 2018). De eerste deelvraag: “Op welke wijze kan
een grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie op water worden geëvalueerd?” wordt met deze
theoretische inzichten beantwoord.

< STAP 2 Documenten-analyse

zijn diverse respondenten schriftelijk of telefonisch benaderd voor nadere informatie bij

De documenten-analyse bestaat uit een verzameling van Europese, Duitse en Nederlandse

resterende vragen gedurende het onderzoek.

beleidsdocumenten, secundaire kwantitatieve data en wetgeving. Voorbeelden hiervan
zijn Duitse visiedocumenten (Leitbilder), structuurvisies, de Kaderrichtlijn Water,

Aandachtspunten voor het bepalen van doelbereiking

deelstaatwetgeving (Niedersächsisches Wassergesetz) en evaluatierapportages (Monitoring

De doelbereikingsanalyse vormt een cruciaal onderdeel van deze evaluatiestudie. Op basis

Ruimte voor de Rivier). De documenten-analyse vormt de input van verschillende analysen.

van een beleidsreconstructie en een beleidsbeoordeling kunnen criteria voor doelbereiking

Tabel 3 geeft een overzicht van de verschillende type documenten die gebruikt zijn gedurende

door de onderzoeker worden vastgesteld. Hoe abstracter de doelen, hoe complexer de

de analysen. Daarnaast zijn relevante documenten opgeslagen in een apart databestand

formulering van criteria. In Bijlage 4 - Tabel 11 is een overzicht opgenomen van gekozen

waardoor een overzicht is ontstaan van gebruikte documenten.

criteria om doelen te meten. Uitgangspunt hierbij vormde de grensoverschrijdende
Vechtvisie (2009) met het bijbehorende uitvoeringsprogramma (zie 5.2).

< STAP 3 Interviews
In dit onderzoek vormen interviews een belangrijk onderdeel om de onderzoeksvragen

Een projectenlijst: een compleet overzicht?

te beantwoorden. De interviews zijn op een semigestructureerde wijze afgenomen

Op dit moment ontbreekt een overzicht van uitgevoerde projecten in de afgelopen 10 jaar

aan Nederlandse en Duitse zijde. Afhankelijk van het verloop van het vraaggesprek zijn

aan Nederlandse en Duitse zijde, of te wel een overzicht van de beleidsoutput. Om deze

vragen weggelaten of extra vragen gesteld om extra diepgang te creëren (Swanborn,

reden is in dit onderzoek gepoogd om een overzicht op te stellen van uitgevoerde projecten

1999; Saunders et al., 2008). In totaal zijn 13 interviews afgenomen bij de organisaties

in de periode van 2009-2018. De samenstelling van de projectenlijst vond plaats door een

Waterschap Vechtstromen, Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-

intensieve dataverzameling van diverse documenten en interview vragen (zie Tabel 3). Dit

und Naturschutz (NLWKN), Landkreis Grafschaft Bentheim, Samtgemeinde Emlichheim,

overzicht vormt biedt meer inzicht in de doelbereiking. De vraag die bij deze lijst echter

omgevingsdienst Hardenberg-Ommen en Grafschaft Bentheim Tourismus (zie Bijlage 1). Het

oprijst is “Wanneer is een project onderdeel van de grensoverschrijdende Vechtvisie?” (J. van

was onmogelijk binnen het tijdsbestek van dit onderzoek om een interview af te nemen

der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018). Verschillende projecten zijn uitgevoerd

bij de provincie Overijssel, Vechtdal Marketing en Kreis Steinfurt/Borken/Coesfeld waardoor

in het stroomgebied van de Vecht maar de vraag is of deze projecten toe te schrijven zijn

deze partijen buiten beschouwing zijn gelaten (zie 6.3.1). Vragen over de visie op de

aan de Vechtvisie (zie hiervoor de oorzakelijkheidsanalyse 5.3). In Bijlage 5 is gepoogd een zo

samenwerking, een policy-on/policy-off situatie, uitgevoerde projecten, doelbereiking en de

compleet mogelijk beeld te schetsen van alle projecten die zijn uitgevoerd in de afgelopen

beleidsimplementatie variabelen om beleidsimplementatie barrières in de samenwerking te

jaren. Op deze wijze is de projectenlijst een belangrijke input voor de doelbereikings- en

bepalen zijn opgenomen in de interviewguide (zie Bijlage 1 voor de complete vragenlijsten).

oorzakelijkheidsanalyse (zie Tabel 3).

Naast de semi-gestructureerde interviews bij overheidsinstellingen zijn ook expert-interviews
afgenomen. De expert-interviews dragen bij aan een objectieve beeldvorming over de
onderzoeksresultaten en de theorievorming van beleidsimplementatie variabelen. Tot slot
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Tabel 3 Dataverzameling overzicht (Eigen werk, 2018).

Analyse		

Type documenten

STAP 1 & 2: Totstandkomingsanalyse & beleidstheorie
De Grensoverschrijdende Vechtvisie (2009)/Vechtetalstrategie + bijbehorende

Analyse		

Type documenten

STAP 5: Oorzakelijkheidsanalyse
Europese en nationale wetgeving (zoals Kaderrichtlijnen, Landesgesetz,  etc.).

		documenten.

Projectenlijst (zie Bijlage 5).

		

Ruimte voor de Vecht.

Diverse nieuwsberichten 2007-2018 over shock-events & maatschappelijke

		

Diverse nieuwsberichten 2007-2018.

		

Notulen vergaderingen 2009-2018.

		ontwikkelingen.
Interviews policy-on/policy-off vraag (zie Bijlage 1).

Interview met opsteller Vechtvisie (zie Bijlage 1).

STAP 3: Actorenanalyse

STAP 6: Responsieve analyse

Notulen Vechtsymposia en vergaderingen 2009-2018

Notulen Vechtsymposia en vergaderingen.

Diverse wetgeving voor wettelijke grondslagen (zie Bijlage 1, 2 & 3).

Interview vragen over interpretaties en visies op ontwikkelingen (zie Bijlage 1).

Interviews met vragen over de wisseling van actoren en bijbehorende
beweegredenen (zie Bijlage 1)

STAP 4: Doelbereikingsanalyse
De Grensoverschrijdende Vechtvisie (2009)/Vechtetalstrategie +

Geselecteerde projecten bekeken zoals evaluatiedocumenten van o.a. het project de

bijbehorende documenten (input beleidsreconstructie)

Grensmeander (zie Bijlage 5).

Secundaire kwantitatieve data (zoals monitoring Ruimte voor de Vecht) +

Interview vragen over beleidsimplementatie barrières, aandachtspunten en visies

		interview vragen.
Projectenlijst opstellen door: (zie Bijlage 5)
Diverse beleidsdocumenten (zoals waterbeheerplannen, en maatregelen
programma’s).
		

Bekendmakingen en nieuwe besluiten van Nederlandse en Duitse 		
overheidsinstellingen analyseren.
Gedurende interviews projecten en resultaten bespreken.
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STAP 7: Beleidsimplementatie analyse

(zie Bijlage 1).

3.3.2

Codering

3.4

Reflectie: aandachtspunten van beleidsevaluatie- & implementatiestudies

Gedurende de dataverzameling zijn de data gecodeerd. Hierbij zijn de zes theoretische

De interne kwaliteit van een gevalstudie wordt gevormd door de betrouwbaarheid,

variabelen voor de beleidsimplementatie voor gebruikt. Deze variabelen bestaan uit (1)

begripsvaliditeit en interne validiteit (Yin, 2003). Onderstaand een toelichting van deze

standaarden & doelen, (2) middelen, (3) communicatie, (4) karakteristieken, (5) politieke,

aspecten:

sociale en economische condities en (6) de welwillendheid van actoren. Iedere variabele is een
specifieke kleurencodering toegekend voor uitspraken met betrekking tot deze variabelen.

< Betrouwbaarheid: Betrouwbaarheid bestaat uit de mate waarin een waarneming stabiel

Daarnaast is een code voor theoretische uitspraken geselecteerd omdat in dit onderzoek

is bij verschillende metingen waardoor bij een herhaling van het onderzoek de resultaten

werd gezocht naar een theoretisch evaluatiekader en verklarende beleidsimplementatie

overeen zullen komen. Een replicatie van de gevalstudie is lastig uitvoerbaar en vormt één van

factoren. Verder is een specifieke code toegekend aan relevante context informatie

de kritiekpunten op dit type onderzoek vanuit de kwantitatieve hoek. Om de betrouwbaarheid

(totstandkomingsanalyse) en uitspraken over maatregelen en projecten (doelbereiking). Tot

te vergroten is gebruik gemaakt van een systematische wijze van dataverzameling. Aspecten

slot is gedurende de dataverzameling naar opmerkelijke uitspraken gezocht. Op basis van deze

als een nauwgezette documentatie, een verantwoording van dataverzameling procedures

bevindingen is één extra code toegevoegd, de grensoverschrijdende verbinders (zie Bijlage

zijn van belang om de betrouwbaarheid te vergroten (zie 3.3).

1 en 6.3.2). In dit onderzoek is een bestand bijgehouden van alle gebruikte documenten
(zie 3.3, stap 3). De opgeslagen documenten bieden een overzicht van de gebruikte data en

< Begripsvaliditeit/constructvaliditeit: Begrippen dienen een juiste interpretatie te hebben

relevante context informatie. Dit scala aan documenten is echter niet compleet gecodeerd

van de empirische verschijnselen. Grensoverschrijdend samenwerken, beleidsimplementatie,

wegens tijdsoverwegingen. De Vechtvisie (2009) en interviews zijn uitvoerig gecodeerd.

evaluatie en beleidseffectiviteit vormden belangrijke begrippen gedurende het onderzoek. In

Overige documenten zijn met paginanummer of relevant artikelnummer vermeld in de

het theoretische kader van dit onderzoek zijn de benodigde begrippen uitgewerkt om de

bronvermelding.

begripsvaliditeit te garanderen (zie H2). Daarnaast zijn verschillende vragen gedurende de
interviews gesteld met betrekking tot opvattingen over grensoverschrijdend samenwerken in

3.3.3

Aandachtspunten: taal & cultuur

de praktijk. Zo zijn vragen als: “Wat verstaat u onder grensoverschrijdend samenwerken?” en

Een belangrijk aandachtspunt bij dit onderzoek is de internationale setting van de interviews.

“Wat vindt u van de beleidseffectiviteit van de grensoverschrijdende Vechtvisie tot nu toe?”

De interviews zijn bij Duitse overheidsorganisaties in de Duitse taal afgenomen. Op deze wijze

gesteld om verschillende opvattingen over het begrip te achterhalen (zie Bijlage 1).

is gepoogd om een taalbarrière uit te sluiten en vergelijkbare informatie aan Nederlandse
en Duitse zijde op te halen. Daarnaast is de dataverzameling ook tweetalig uitgevoerd om

< Interne validiteit: De interne validiteit in dit onderzoek gaat over de geldigheid van de

gelijkwaardige conclusies te kunnen trekken.

causale relaties tussen beleid en haar effecten. In hoeverre is het beleidseffect te wijten
aan de Grensoverschrijdende Vechtvisie? Beleid is pas effectief voor zover de effecten het
gevolg zijn van het beleid. Om deze reden omvat dit onderzoek een (1) doelbereikingsanalyse
in combinatie met een (2) oorzakelijksheids- en een (3) een responsieve-analyse
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(inclusief de reactie van respondenten) om het beleidseffect te bepalen. Gedurende de
doelbereikingsanalyse staat het realiseren van gestelde doelen centraal. Om rivaliserende
verklaringen zo veel mogelijk uit te sluiten wordt de doelbereikingsanalyse gecombineerd
met een oorzakelijkheidsanalyse. De oorzakelijkheidsanalyse bestaat uit een analyse van
externe invloeden en een policy-on/policy-off situatie. De responsieve analyse biedt ruimte
voor opvattingen van actoren in het werkveld. Middels de oorzakelijkheids- en responsieve
analyse is inzicht verkregen in het beleidseffect van de grensoverschrijdende Vechtvisie
(zie H2). Wegens de hoge mate van integraliteit en complexiteit is het onmogelijk om alle
rivaliserende verklaringen uit te sluiten in dit type onderzoek. Dit kritiekpunt vormt een
beperking van beleidsevaluatiestudies (Bressers & Hoogerwerf, 1991).

Effecten als het control effect (= verschijnselen als onderzoeker veroorzaken) en het
biased viewpoint effect (= selectieve perceptie of interpretatie) zijn geminimaliseerd door
een constante reflectie, ook wel peer-briefing genoemd. Peer-briefing is middels expert
interviews uitgevoerd waarbij de eerste conclusies zijn gepresenteerd en bediscussieerd. De
expert interviews pogen op deze wijze bij te dragen aan een objectieve beeldvorming van de
resultaten. Daarnaast is gedurende het onderzoek gebruik gemaakt van de methode member
check waarbij  voorlopige conclusies zijn gereflecteerd bij de interview respondenten.

< De externe validiteit: De externe validiteit, ook wel de generaliseerbaarheid vormt
een belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek. Deze single-case is niet bedoeld om
generaliserende conclusies te trekken over de samenwerkingen tussen Nederland en
Duitsland. In mogelijk verder onderzoek zouden verschillende cases vergeleken kunnen
worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat een grensoverschrijdende samenwerking
echter altijd uniek is waardoor een generalisatie lastig zal zijn (zie H2), zie 6.3.1.
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VechtdalOverijssel (2015).
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4. CONTEXT
HET TOTSTANDKOMINGSPROCES, DE INHOUD VAN DE VECHTVISIE EN DE ONTWIKKELING VAN ACTOREN

50

De vraagstelling “Hoe kwam de Vechtvisie tot stand, wat is de inhoud van de visie en wie

probleem en vormde één van de aanleidingen voor de grensoverschrijdende Vechtvisie.

waren betrokken bij de processen?” staat in dit hoofdstuk centraal. De beantwoording van

Momenteel heeft de Vecht in de benedenloop meer weg van een kanaal dan een natuurlijke

deze vraag bestaat uit de totstandkomingsanalyse van de grensoverschrijdende Vechtvisie

rivier. Veranderende wetgeving en de gevolgen van klimaatverandering van de afgelopen

(2009), een omschrijving van de inhoud van het visiedocument en een actorenanalyse van

decennia hebben ertoe geleid dat andere eisen aan de waterkwantiteit en -kwaliteit gesteld

de belangrijkste partners. Deze drie elementen vormen de contextuele informatie om de

zijn. De rivier stroomt door een eeuwenoud cultuurlandschap waardoor een omvorming

beleidsevaluatie uit te voeren.

lastig te realiseren is. De Vecht is van een natuurlijke rivier veranderd in een kunstmatig

4.1

Totstandkomingsanalyse

4.1.1

Historie samenwerkingsverband

In de 16e eeuw werd de Vecht een belangrijke regionale handelsroute door de aansluiting
met de internationale haven van Amsterdam. In deze periode werden moerassen ontwaterd
door de bevolkingsgroei aan de rivier. In de 17e eeuw bestond de Vecht voornamelijk uit
heide- en moerasgebieden met weinig bebossing. In deze tijd werd de Vecht gebruikt

uitziend kanaal waardoor cultuurhistorische waardes naar de achtergrond zijn verdwenen.
Een herinrichting van de rivier zal enkele generaties in beslag nemen om de oorspronkelijke
staat van de rivier te herstellen. Daarnaast identificeert de bevolking zich echter weinig met
de Vecht en het Vechtdal. De Vecht is steeds meer op de achtergrond geraakt, is minder goed
toegankelijk geworden en heeft haar aantrekkelijkheid verloren (DHV & NWP, 2009, p. 33).
Deze ontwikkelingen vormden tezamen een belangrijke aanleiding tot een nieuw perspectief
op het waterbeheer in de Vecht.

voor grootschalig akker- en weilanden. De rivier vormde in deze periode nog steeds een
natuurlijke rivier met enkele oversteekpunten waarbij zij diende als drinkwatervoorziening
en het bestrijden van brand in steden. In de 19e eeuw werd de Eems toegankelijk
gemaakt voor nieuwe handelsroutes, werd de Lippe gekanaliseerd en werd een douane
overeenkomst gesloten tussen Pruisen en Holland (1831) waardoor de Vecht haar regionale
handelsfunctie verloor. In de jaren 30 van de vorige eeuw werden verschillende kunstwerken
ter bescherming van hoogwater- en irrigatiedoeleinden geplaatst. Daarnaast werden in
de naoorlogse jaren veen- en moerasgebieden gecultiveerd, kwam meer landbouwgrond
beschikbaar en ontstonden de eerste initiatieven voor ruilverkaveling. De economische
belangen door de landbouwontwikkeling namen hierdoor toe. In de jaren 60 werd de rivier
tussen Neuenhaus en Laar volledig verbreed en gekanaliseerd. Door deze ingreep werd de
Duitse boven- en middenloop van de Vecht circa 50 meanders afgesneden waardoor de
rivier ruim 40 km korter werd. In Nederland vond daarentegen al eerder een regulering
plaats (1896-1907) waarbij 69 meanders afgesneden werden waardoor de rivier met 30 km
werd verkort (DHV & NWP, 2009). Het wegnemen van deze natuurlijke meandering is een

4.1.2

Totstandkomingsproces Grensoverschrijdende Vechtvisie

Twee sporen: de provincie Overijssel & Waterschap Velt en Vecht
Naar aanleiding van de overstromingen in 1993 en 1995 en een veranderd perspectief
op wateropgaven (zie bovenstaand) ontstonden de eerste ontwikkelingen in het Vechtdal
om maatregelen te nemen. In 1996 werd door het voormalige ministerie van Verkeer en
Waterstaat gestart met het programma Ruimte voor de Rivier en is door Rijkswaterstaat de
‘Vechtvisie’ opgesteld (Provincie Overijssel, 2016). De Vecht omvat echter een relatief klein
stroomgebied waardoor deze rivier niet opgenomen was in het programma Ruimte voor de
Rivier. In deze periode ontstonden wel vergelijkbare initiatieven om de rivier voor te bereiden
op gevolgen van klimaatverandering. Om deze reden is in 1997 door drie waterschappen
en Rijkswaterstaat de Vechtvisie (1997) opgesteld waarbij de Vecht een half natuurlijke
laagland rivier moest worden. De uitvoering van deze eerste Vechtvisie verliep moeizaam
en resulteerde tot enkele overleggen (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni,
2018). In 2005 werd het beheer van de rivier overgedragen van Rijkswaterstaat naar het
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waterschap Groot Salland en waterschap Velt & Vecht. De aandacht vanuit de provincie

van de Vecht (AtelierOverijssel, 2007). Daarnaast werd gekeken naar de versterking van de

Overijssel nam hier mede toe wegens haar verantwoordelijkheid voor het beleidskader van

gebiedsidentiteit en het cultuurhistorische kapitaal. Enerzijds bestond belangstelling voor

waterschappen. Vanaf dit moment ontstonden twee processen vanuit de Provincie Overijssel

regionale economie, toeristische baten en kennisuitwisseling vanuit Duitse partners en

en het waterschap Velt en Vecht om de Vecht terug te brengen naar een halfnatuurlijke rivier.

anderzijds belangstelling voor water- en natuurherstelprojecten vanuit Nederlandse partners

Enerzijds is hier het programma Ruimte voor de Vecht ontstaan waarbij parallel de Vechtvisie

(J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018; Samtgemeinde Emlichheim,

is ontworpen (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018; Waterschap

persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018). De verschillende beweegredenen zijn gebruikt als

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 17 mei, 2018). Aan Duitse zijde bestond in deze

uitgangspunt voor de samenwerking om een gedeelde visie op te stellen (zie 5.1).

periode geen vergelijkbaar programma als Ruimte voor de Vecht (NLWKN, persoonlijke
communicatie, 29 mei, 2018; T. Renner, persoonlijke communicatie, 1 mei, 2018).

De eerste stappen tot een grensoverschrijdende samenwerking
Een eerste samenwerking werd hiervoor geïnitieerd door het waterschap Velt en Vecht in
2006. De sleutelpersoon hierbij was Jan van der Molen. Het waterschap zocht als leidende
organisatie toenadering met de belangrijke medestander de Erste Kreisrat van de Landkreis
Grafschaft Bentheim. Verder stond het NLWKN (in Meppen) die verantwoordelijk is voor
de uitvoering van de Kader Richtlijn Water in het Nedersaksische deel van de Vecht vanaf
het begin open voor nieuwe initiatieven. Deze eerste pioniers van het project gaven een
positieve impuls aan het proces. In de opvolgende jaren werd door een Duits-Nederlandse
stuurgroep (bestaande uit 25 overheden en maatschappelijke organisaties) actief nagedacht
over de ontwikkeling en uitvoering van grensoverschrijdende activiteiten. Diverse
bijeenkomsten werden georganiseerd in Millingerwaard, Nordhorn en Hardenberg waarbij

4.2

Inhoud grensoverschrijdende Vechtvisie (2009)

4.2.1

Status document

De basis van de samenwerking vindt haar wortels en juridische grondslag in het traktaat uit
1974. In Bijlage 2 & 3 is een analyse opgenomen van wettelijke grondslagen en bijbehorende
verklaringen. De grensoverschrijdende Vechtvisie kent echter geen formele status, zowel aan
Nederlandse als Duitse zijde niet. Echter is het document aan Nederlandse zijde bestuurlijk
geaccordeerd middels het programma Ruimte voor de Vecht waarin diverse maatregelen van
de Vechtvisie zijn opgenomen. Aan Duitse zijde bestond in 2009 geen programma als Ruimte
voor de Vecht. Projecten aan Duitse zijde zijn sterk gedifferentieerd per overheidsorgaan
waardoor aan Duitse zijde een versnippering van projecten waarneembaar is (zie Bijlage 2). In
andere woorden kent de Vechtvisie géén formele status waardoor een vrijwillige basis en een
duurzame samenwerking van vitaal belang is (J. van der Molen, persoonlijke communicatie,
4 juni, 2018).

ongedwongen en onbevangen over onderwerpen gesproken kon worden. De ambitie
om een grensoverschrijdende visie van bron tot monding te formuleren is tijdens deze
bijeenkomst uitgesproken. Middels verschillende bilaterale contacten tussen potentiële
deelnemers en een bijeenkomst aan Duitse zijde is in 2007 begonnen met het vaststellen
van een samenwerkingsvorm. Op 16 oktober 2007 is het samenwerkingsverband voor
het eerst naar buiten getreden (DHV & NWP, 2009). De provincie stelde AtelierOverijssel
op om advies uit te brengen over de ruimtelijke kwaliteiten, belevenissen en betekenissen
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“Eine grenzüberschreitende Vechtetal-Strategie und daran verbundene Pläne zur Umsetzung sind informelle
Leitlinien und Planungsdokumente ohne rechtliche Verbindlichkeit. Diese Dokumente entfalten ihre
Wirksamkeit in der Umsetzung im regionalen und lokalen Verwaltungshandeln. Um konkrete Ergebnisse zu
erzielen, müssen daher die in Entwicklungszielen und der Strategie aufgezeichneten Ambitionen in regionale
und lokale Planungsprozesse einbezogen werden. Die regionalen und lokalen Behörden spielen daher eine
außerordentlich wichtige Rolle”- (DeVecht.eu, 2008, p. 15).

4.2.2

Opzet visie: Een grenzenloos toekomstbeeld

Ten tijde van de opstelling van de Vechtvisie werd door de acht projectpartners gestreefd
naar een integraal toekomstbeeld vóór 2050. Belangrijk hierbij waren de beweegredenen
vanuit Nederlandse en Duitse partners om te participeren in het beleidsproces. Zo
vormden de thema’s regionale economie en kennisuitwisseling op het gebied van
waterveiligheid voor Duitse partners een belangrijke beweegreden om deel te nemen
aan het samenwerkingsverband. Vanuit Nederlandse partners vormden het realiseren van
waterveiligheidsmaatregelen een belangrijke beweegreden om samenwerking te zoeken
met Duitsland (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018). Deze twee sporen
zijn te herkennen in het integrale toekomstbeeld wat vervolgens nader gespecificeerd is in
zogenaamde vijf kerndoelen met bijbehorende maatregelen (zie 5.1.2, Figuur 7 en Figuur 8).
Het integrale toekomstbeeld is samengevat in de zin ‘een grenzenloze, halfnatuurlijke rivier’.

Een grenzenloze, halfnatuurlijke rivier in 2050
“Hoogwaterveiligheid en afwatering (Vorflutfunktion) moeten gewaarborgd blijven, maar waar mogelijk,
verandert de Vecht weer in een levendige, halfnatuurlijke rivier. Deze halfnatuurlijke laaglandrivier krijgt
daar waar mogelijk de kans vrij te stromen in het winterbed. Kenmerkende rivierprocessen als meandering,
sedimentatie, erosie en zichtbare stroming komen voor. De Duitse en Nederlandse bevolking van het Vechtdal
voelt zich verbonden met de Vecht. De rivier is weer manifest. Daarnaast is de Vecht directer beleefbaar
door het nieuwe uiterlijk en een verbeterde toegang, gecombineerd met behoud van de waardevolle
cultuurhistorische structuren. Het herstel van de Vecht als halfnatuurlijke rivier draagt in dit verband bij aan
de sociaal-economische ontwikkeling van het Vechtdal. In 2050 stroomt de Vecht in de beleving van mensen
weer centraal door het gebied en zijn mensen zich bewust van de waarde van de Vecht en het Vechtdal. Het
Duits-Nederlandse Vechtdal, een gebied met uitstraling, authenticiteit, cultuur en historie, is een gebied met
vertelkracht” – (DHV & NWP, 2009, p.4).
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Figuur 7 Opzet visiedocument en doelbereiking (Eigen werk, 2018).

54

+
Kerndoel 5

+
Thematische
werkvelden

+
Maatregel X

4.2.3

Kerndoelen

landbouw wordt benadrukt. Tot slot wordt in de toelichting op het kerndoel een kans voor
vismigratie genoemd (DHV & NWP, 2009, p. 51).

Kerndoel 1– Water
Dit kerndoel is gericht op de waterveiligheid en het gewenste halfnatuurlijke karakter van de

“Het winterbed is een open landschap en biedt kansen voor landbouw, natuur én voor toerisme en recreatie.

rivier. Bescherming tegen overstromingen van bewoners in het Vechtdal in de benendenloop

We zoeken naar mogelijkheden om deze functies te verbinden. Op weg naar dit doel, kunnen afhankelijk van

vormen hierbij het grootste aandachtspunt. Het halfnatuurlijke karakter van de rivier

regionale bijzonderheden en planprocessen verschillende wegen worden bewandeld: van het streven om

refereert naar het terugbrengen van de natuurlijke rivierdynamiek in het verleden vóór de

grotere gebieden als geheel te bekijken tot individuele oplossingen op perceelsniveau. Dat vergt innovatieve

kanalisering (DHV & NWP, 2009, p. 40).

technieken en een goede inpassing van landbouw en natuur, zonder daarbij de verschillende belangen uit het
oog te verliezen” – (DHV & NWP, 2009, p. 47).

“Daar waar mogelijk heeft de Vecht weer het karakter van een levende, halfnatuurlijke rivier gekregen.
Deze levende, halfnatuurlijke laaglandrivier krijgt op geëigende plekken de kans om vrij te stromen in het

Kerndoel 3 – Stadsontwikkeling & bevaarbaarheid

winterbed. Kenmerkende rivierprocessen zoals meandering, sedimentatie, erosie en zichtbare stroming

‘Maak de rivier de voorkant van het Vechtdal’ wordt gerealiseerd door initiatieven op het

komen voor. De halfnatuurlijke Vecht is tegelijkertijd een veilige rivier. Vooral in de benedenloop moet de

gebied van stadsontwikkeling en bevaarbaarheid. Stadsontwikkeling en bevaarbaarheid

Vecht weer meer ruimte krijgen, zodat de bewoners in het Vechtdal beschermd blijven tegen overstromingen.

moeten bijdragen aan het toegankelijker, beter beleefbaar en zichtbaar maken van de Vecht

Ook dit biedt kansen om de meer natuurlijke loop van de rivier terug te brengen en natuur te ontwikkelen.

waardoor de rivier een verbindende schakel voor wonen, werken en recreëren wordt. In

De volle winst van de levende rivier vraagt om de Vecht - over de grenzen heen - te beschouwen als een

het document wordt gesuggereerd dat de opstelling van een landschapsbiografie bijdraagt

samenhangend geheel” – (DHV & NWP, 2009, p. 40).

aan een nieuwe benadering van stedelijke ontwikkeling in de Vecht (DHV & NWP, 2009, p.
55). Of dit grensoverschrijdend moet plaatsvinden wordt verder niet genoemd. Problemen

Kerndoel 2 - Natuur

en kansen voor de bevaarbaarheid worden niet genoemd op de verschillende boottypen

Het tweede kerndoel is gericht op de natuur van de Vecht en het Vechtdal. Het winterbed

na. Door de onzekerheid hoe de rivier zal uitzien is het punt niet nader uitgewerkt. De

van de Vecht moet opener worden waardoor kansen voor natuurontwikkeling maar ook

bevaarbaarheid is immers sterk afhankelijk van de vaardiepte (DHV & NWP, 2009, p. 55). De

voor toerisme en recreatie ontstaan. De rol van de regionale economie is dan ook terug

grensoverschrijdende ambities worden verder ook voor dit thema niet nader gedefinieerd

te herkennen in dit kerndoel. De economische belangen met betrekking tot landbouw zijn

(zie Figuur 8).

groot rondom de Vecht waardoor de realisatie van natuurontwikkeling in het winterbed lastig
is (DHV & NWP, 2009, p. 48; Bos, 2017). Het totale winterbed bestaat uit 8.000 hectare

“De Vecht kan een verbindende schakel zijn voor wonen, werken en recreëren in het gebied. Op goed gekozen

waardoor het ontwikkelen van een inrichtingsvisie als onmogelijk werd geacht wegens

plekken kan de Vecht toegankelijker worden, waardoor bewoners en bezoekers de Vecht beter kunnen

de omvang. De belangen per grond moeten telkens afgewogen worden waardoor een

beleven. De Vecht mag op sommige plekken nadrukkelijk zichtbaar worden en deel gaan uitmaken van het

gedifferentieerd grondgebruik zal ontstaan (DHV & NWP, 2009. P. 48). Het belang van de

landschap” – (DHV & NWP, 2009, P. 52).
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Kerndoel 4 – Toerisme & recreatie

diversiteit en verscheidenheid als thuisregio kan worden beleefd (DHV & NWP, 2009, p. 61).

Het vierde kerndoel stelt dat een halfnatuurlijke Vecht kansen met zich mee brengt voor
de toeristisch- en recreatieve sector waarbij de balans van de natuur centraal staat (ook

“De Vecht en het Vechtdal hebben een rijke geschiedenis. De Vecht verbindt plaatsen, mensen en verhalen.

wel rust/drukte genoemd). Enerzijds moeten ontwikkelingen mogelijk zijn voor toerisme en

Zoveel moois mag bekend worden. Een stevige identiteit van het Vechtdal kan helpen om duidelijk te maken

recreatie, anderzijds dient de natuur beschermd te worden. Door maatregelen te nemen

hoe mooi het Duits-Nederlandse Vechtdal is. Dit is niet alleen belangrijk voor bezoekers en toeristen maar ook

met betrekking tot het realiseren van toeristische routes, het stimuleren van kunst- en

en vooral voor de bewoners van het Vechtdal” – (DHV & NWP, 2009, p. 60).

cultuurinitiatieven en bezoekersstromen stimuleren wordt het Vechtdal een decor voor
activiteiten. Verder wordt gepoogd door het realiseren van activiteiten om de bovenregionale

4.2.4

Bijbehorende documenten

bekendheid en het toerisme te versterken (DHV & NWP, 2009, p. 56).

Ten eerste is het voorgaande toekomstbeeld ‘De Vecht- een grenzeloze, halfnatuurlijke rivier’
opgenomen in het visiedocument (DHV & NWP, 2009). Ten tweede is het visiedocument

“De levende, halfnatuurlijke Vecht is weer aantrekkelijk, zichtbaar en toegankelijk voor toeristen en

vergezeld met een uitvoeringsprogramma voor de periode 2009-2013 waarin maatregelen

recreanten. Verschillende bezoekersgroepen hebben echter verschillende wensen. Grotere publiekstrekkers

worden gesuggereerd die bijdragen aan de kerndoelen en haar thematische werkvelden.

moeten de rust en natuur in andere gebieden niet verstoren. Het is denkbaar om zones voor verschillende

Anno 2018 wordt dit uitvoeringsprogramma niet meer gebruikt en gaven partners aan dat

functies te maken, waarbij zowel rust als drukte en vermaak een plek hebben. Het Vechtdal kan het decor zijn

de periode van 2007-2015 bestond uit een netwerkperiode, ook wel om ‘elkaar te leren

voor de verschillende activiteiten. Het aanbod is gericht op diverse doelgroepen. Daarnaast blijft de natuur

kennen’. Ten derde gaven partners aan dat na 2015 een behoefte aan uitvoeringsgerichte

rond de Vecht iets om zuinig op te zijn. De bovenregionale bekendheid van het Nederlands-Duitse Vechtdal

projecten is ontstaan. Deze vraag werd beantwoord met het Europese project LIVING

versterkt het toeristische profiel in beide landen” – (DHV & NWP, 2009, p. 56).

Vecht-Dinkel, het huidige uitvoeringsprogramma. Ten vierde is een bouwstenendocument
opgesteld, genaamd ‘Toekomst van de Vecht als een halfnatuurlijke laaglandrivier’ voor de

Kerndoel 5 – Beleving

realisering van de Vechtvisie. Dit bouwstenendocument vormt een overkoepelende strategie

Het laatste kerndoel is gericht op het verstevigen van de identiteit om de beleving van het

waarop kan worden teruggevallen bij planvorming of toekomstige uitvoeringsprojecten in de

Vechtdal en de Vecht door het aantal bewoners en bezoekers te verhogen (DHV & NWP,

Vecht. Tot slot vormt het programma Ruimte voor de Rivier een belangrijke toevoeging voor

2009, p. 60). Bewoners en bezoekers dienen de identiteit van de Vecht te herkennen door

de visie vanuit Nederlandse zijde.

het stimuleren van educatie in de Vecht en het Vechtdal. Daarnaast draagt het ontsluiten en
bewaren van cultureel erfgoed bij aan de beleving van het gebied. In 2050 is het Vechtdal een
ontmoetingsplek tussen Nederland en Duitsland (DHV & NWP, 2009, p. 61). In de toelichting
op het kerndoel wordt gesteld dat de kracht van het Vechtdal echter ook ligt in de culturele,
door Nederlandse en Duitse invloeden gekenmerkte diversiteit. Om deze reden wordt juist
niet gestreefd naar een uniforme identiteit. Het is de bedoeling dat het Vechtdal in al zijn
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Figuur 8 Kerndoelen Vechtvisie (DHV & NWP, 2009).
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4.2.5 Het Grensoverschrijdend Programma Team en de Grensoverschrijdende Stuurgroep

In vier werkpakketten wordt uitvoeringsgericht aan projectresultaten gewerkt: (1)

Het Grensoverschrijdend Programma Team (vanaf nu GPT) en de Grensoverschrijdende

uitvoeringsprogramma Vecht-Dinkel, (2) Veilig en Schoon Water, (3) regionale economie en

Stuurgroep (vanaf nu GSG) zijn in 2009 aangesteld voor de realisering van de Vechtvisie (J. van

versterkte identiteit en (4) projectbegeleiding. In Tabel 4 is een overzicht gegeven van de 11

der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018; T. Renner, persoonlijke communicatie,

maatregelen in het grensoverschrijdende programma. Het Europese project LIVING Vecht-

1 mei, 2018). Deze twee teams vormen een belangrijke rol in de realisering van kerndoelen

Dinkel loopt op 31-12-2020 af waardoor nieuwe projecten gewenst zijn. Het project wordt

in de Vechtvisie. De GSG vormt de bestuurlijke tak van het samenwerkingsverband terwijl

gefinancierd met Europees geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

het GPT de ambtelijke uitvoeringstak vormt. De GSG komt gemiddeld een keer per jaar bij

(EFRO), een bijdrage vanuit de Euregio, eigen bijdragen vanuit projectpartners en Duitse

elkaar om bestuurlijke opgaven te bespreken. Het GPT coördineert een aantal initiatieven

ministeries.

en initieert nieuwe projecten. Daarnaast faciliteert het GPT de contacten tussen Duitse en
Nederlandse partijen en zorgt het voor afstemming met regionale en nationale programma’s.
Het GPT tracht op deze wijze een stimulans te geven aan de uitvoering van projecten op korte
termijn. Het GPT komt gemiddeld een keer in de drie maanden bij elkaar om ontwikkelingen
te bespreken. De samenwerking in het GSG/GPT is gebaseerd op goed vertrouwen tussen
Nederlandse en Duitse partners (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018).
Het GSG/GPT heeft een informele organisatie zonder juridische status (zie Bijlage 3). De
actoren van het GPT/GSG zijn in de afgelopen jaren regelmatig gewisseld (zie 4.3).
4.2.6 Uitvoeringsprogramma 2018 & toekomstige ontwikkelingen
Het project LIVING Vecht-Dinkel (2017-2021) dient anno 2018 als het uitvoeringsprogramma
van de grensoverschrijdende Vechtvisie (Grafschaft Bentheim Tourismus, persoonlijke
communicatie, 13 juni, 2018; T. Renner, persoonlijke communicatie, 1 mei, 2018). Sinds
2017 geldt dit nieuwe uitvoeringsproject in het projectgebied waardoor partners concreet
maatregelen nemen. Dit project werkt aan een vermindering van de barrièrewerking van
de grens in het internationale stroomgebied van de Vecht en de Dinkel. Tussen Duitsland en
Nederland worden belangrijke themagebieden zoals hoogwaterveiligheid, recreatie, natuur
en regionale economie op een innovatieve wijze met elkaar verbonden. Deze themagebieden
zijn afgeleid uit de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009), zie onderstaand citaat.
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Tabel 4 Maatregelen LIVING Vecht-Dinkel (Waterschap Vechtstromen, 2016).

4.3

Actorenanalyse

werkzaamheden zijn gerelateerd aan de KRW en de ROR, ook wel die Wasserrahmenrichtlinie

De onderstaande actorenanalyse dient als uitgangspunt voor de responsieve analyse in 5.4 (zie

(WRRL) und die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL). In dit onderzoek

2.3). Een inzicht in wie betrokken zijn (en waren) met hun wettelijke verantwoordelijkheden

staat Betriebstelle Meppen centraal waarbij zij verantwoordelijk is voor het onderhoud en

biedt een kader om de responsieve analyse uit te voeren. Samenwerkingsverbanden

exploiteert van wateren uit de eerste orde in de districten Emsland en Grafschaft Bentheim

vinden op verschillende niveaus plaats waarbij diverse organisaties of personen regelmatig

(ca. 246 kilometer inlandse wateren met de bijbehorende voorzieningen). In dit onderzoek

terugkomen. De internationale context voor grensoverschrijdend rivierenbeheer is

is het NLWKN ook verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud van de Vecht (water

complex en kent verschillende wettelijke grondslagen met nationale wetgeving, Europese

tweede orde), een taak die oorspronkelijk behoort tot het Vechteverband (zie Bijlage 2).

wetgeving en vrijwillige bijdragen. Om deze reden wordt in Bijlage 2 & 3 een omschrijving
gegeven van de internationale positionering waarin de actoren opereren en hun wettelijke

< Landkreis Grafschaft Bentheim (sinds 2009)

verantwoordelijkheden. Het samenwerkingsverband van de Vechtvisie tussen Nederland en

Landkreis Grafschaft Bentheim (vanaf nu LGB) wordt gezien als een belangrijke partner voor

Duitsland bestaat uit acht partners (anno 2009): Kreis Borken (D), Kreis Coesfeld (D), Kreis

het waterschap Vechtstromen in het samenwerkingsverband. LGB is verantwoordelijk voor

Steinfurt (D) en Grafschaft Bentheim (D), het NLWKN (D), de provincie Overijssel (NL), het

de uitvoering van water- en natuurherstelprojecten als ‘untere Wasserbehörder’, opgesteld

waterschap Velt en Vecht (NL) en het waterschap Groot-Salland (NL). Deze partners maken

door de mittlere wasserbehörder (zie Bijlage 2). De rol van de LGB in het GSG is belangrijk om

deel uit van het Grensoverschrijdende Programma Team (GPT) en de Grensoverschrijdende

bestuurlijke aandacht voor de grensoverschrijdende samenwerking te winnen (Waterschap

Stuurgroep (GSG). Onderstaand wordt de rol en de ontwikkeling van iedere actor besproken.

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018). Daarnaast vormt de LGB een

Tot slot wordt gereflecteerd op de ontwikkelingen van actoren door de jaren heen.

belangrijke uitvoeringspartner in het GPT.

< NLWKN Meppen (sinds 2009)

< Samtgemeinde Emlichheim (sinds 2009)

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (vanaf

De Samtgemeinde Emlichheim (onderdeel van LGB) is een grensgemeente waardoor zij

nu NLWKN) is een Duitse publieke organisatie die vergelijkbaar is met het Nederlandse

samenwerking zoekt met Nederlandse grensgemeenten (Samtgemeinde Emlichheim,

Rijkswaterstaat en bestaat uit 15 vestigingen. Het NLWKN heeft als kerntaken het financieren,

persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018). De Samtgemeinde Emlichheim vervult een rol

bouwen, exploiteren en onderhouden van projecten en faciliteiten van waterbeheer,

op het gebied van regionale economie. Daarnaast heeft zij taken met betrekking tot de

eiland en kust- en natuurbescherming en vormt de ‘mittlere Wasserbehörder’. Het NLWKN

hoogwaterveiligheid sanitaire voorziening (zie Bijlage 2). De Samtgemeinde Emlichheim is

waarschuwt tegen stormvloeden en overstromingen, analyseert en identificeert milieu

een belangrijke actor in het GPT door haar innovatieve rol in de afgelopen jaren (Waterschap

gerelateerde data, creërt grootschalige en waterbeheer- en natuurbehoudsplannen

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018).

en voert het NLWKN vergunnings- en wetgevingsprocedures uit. Het NLWKN bestaat
uit zeven ‘Geschäftsbereich’, ook wel divisies waarin gewerkt wordt aan verschillende

< Kreis Borken, Steinfurt und Coesfeld (sinds 2009)

thema’s zoals natuurbescherming, waterveiligheid en kustbescherming (NLWKN, 2018). De

Kreis Borken is gelegen in het noordwesten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en maakt
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deel uit van het Regierungsbezirk Münster. Kreis Borken grenst in het noorden aan LGB en

< Waterschap Vechtstromen & waterschap Drents Overijsselse Delta (sinds 2009)

aan de oostkant aan Nederland. Gemeenten zoals Schöppingen en Heek zijn onderdeel

Het waterschap is vanuit de Waterwet ingesteld om de waterhuishouding op regionaal niveau

van deze Kreis. Belangrijk om te vermelden met betrekking tot de rol van de rivier is dat

te beheren (ook wel taken met betrekking tot waterveiligheid, het onderhoud van regionale

de rivier fysiek kleiner is bij deze bovenstroomse Kreisen (Waterschap Vechtstromen,

keringen en het waterkwaliteitsbeheer). Het waterschap heeft een democratisch gekozen

persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018). De partij is onderdeel van het bovenstroomse

bestuur met een eigen bron van inkomsten en bevoegdheden. Internationaal gezien is de

gedeelte van de rivier waar de rivier in mindere mate aanwezig is in het landschap. Om

positie van het waterschap uniek in Nederland (H. Bressers, persoonlijke communicatie, 14

deze reden is deze partij minder actief in het samenwerkingsverband. De betrokkenheid van

juni, 2018). Binnen dit grensoverschrijdende perspectief vormt het waterschap een directe

bovenstroomse partijen is echter van belang voor bovenstroomse maatregelen. De Kreisen

aanspreek partner voor grensoverschrijdende activiteiten in de grensregio (onder toezicht

zijn betrokken bij het platform voor de Vecht voor kennisuitwisseling maar participeren

van de provincie).

niet actief in grensoverschrijdende projecten omdat het grondgebied van deze actor niet
grensoverschrijdend is (Udink, 2018).

Waterschap Vechtstromen
Het waterschap Vechtstromen kent vanuit het verleden tot op heden een belangrijke

< Provincie Overijssel (sinds 2009)

trekkersrol (T. Renner, persoonlijke communicatie, 1 mei, 2018). In 2009 bestond het

De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het nationale beleid naar regionale

waterschap Vechtstromen uit het waterschap Velt en Vecht en het waterschap Regge en

maatregelen. Daarnaast is de provincie toezichthouder op de waterschappen en

Dinkel. De Vechtvisie is opgesteld door het voormalige waterschap Velt en Vecht onder

verantwoordelijk voor grensoverschrijdende conflicten (zie Bijlage 2). Om deze reden is de

begeleiding van Jan van der Molen. Per 1 januari 2014 zijn deze waterschappen gefuseerd

betrokkenheid van de provincie regelmatig terug te zien in diverse grensoverschrijdende

waardoor het waterschap Vechtstromen is ontstaan. Door de fusie is meer capaciteit ontstaan

platforms. De provincie is sinds het begin betrokken bij de grensoverschrijdende Vechtvisie

voor de uitvoering van water- en natuurherstelprojecten waardoor meer mogelijkheden zijn

waarbij hun rol de afgelopen is veranderd. De provincie is in de periode van 2009 tot

ontstaan (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018). De wisseling

circa 2015 betrokken geweest op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Sinds circa 2015 heeft

van actoren heeft anderzijds wel geleid tot een stagnatie in processen zoals de bestuurlijke

de provincie zich meer teruggetrokken naar haar regierol. De provincie is bestuurlijk

prioritering van grensoverschrijdend samenwerken. Anderzijds zorgen nieuwe personen

verantwoordelijk voor grensoverschrijdende samenwerkingen waardoor haar betrokkenheid

ook voor nieuwe initiatieven, zie 5.4 voor meer informatie (J. van der Molen, persoonlijke

vanuit een regierol bij dit samenwerkingsverband verklaarbaar is. Anno 2018 participeert

communicatie, 4 juni, 2018).

de provincie niet meer actief in het samenwerkingsverband maar is zij voor bestuurlijke
afstemming betrokken wegens haar wettelijke grondslag. In de toekomst zal de rol van de

Waterschap Drents Overijsselse Delta

provincie naar verwachting blijven zoals die op dit moment is (Waterschap Vechtstromen,

Specifiek kijkend naar de grensoverschrijdende Vechtvisie is de betrokkenheid

persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018).

van het waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD) beperkt tot het treffen van
hoogwaterveiligheidsmaatregelen in de Vecht. Het waterschap DOD is met name gericht op
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het realiseren van hoogwaterbeschermingsmaatregelen wegens de geografische kenmerken

< Vechtdal Marketing (sinds 2017)

(ook wel een benedenstroomse positie ten opzichte van waterschap Vechtstromen). Het

Vechtdal Marketing vormt een onderdeel van MarketingOost en verzorgt in samenwerking

is om deze reden logisch dat het waterschap DOD een belangrijke taak vervult binnen het

met ondernemers, ondernemersverenigingen, evenementenorganisaties, natuurpartijen,

Project Overstijgende Verkenningen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma in de

gemeenten en de provincie voor de promotie van toeristische en recreatieve activiteiten. De

Vecht met betrekking tot de primaire keringen. Gesteld kan worden dat binnen Nederland

organisatie poogt de regionale bekendheid van de regio te vergroten om hiermee de regionale

de waterschappen verschillende accenten kennen door een verschil in geografische en

economie waarbinnen toerisme een recreatie een belangrijke peiler is, te versterken. Het

historische kenmerken. In de praktijk zijn deze verschillen terug te zien in het rondom de

projectgebied van de organisatie bestaat uit Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en het

Vecht (H. Bressers, persoonlijke communicatie, 14 juni, 2018).

Reestdal (VechtdalOverijssel, 2018). In het kader van het project LIVING Vecht-Dinkel draagt
de organisatie bij aan het verwezenlijken van de Vechtdalroute.

< Grafschaft Bentheim Tourismus (sinds 2017)
Grafschaft Bentheim Tourismus zet zich in voor toeristische en recreatieve initiatieven in de

< Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim (sinds 2017)

grafschaft. Grafschaft Bentheim Tourismus is een organisatie die samenwerkt met Landkreis

De Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim vervult een belangrijke rol in het bevorderen

Grafschaft Bentheim in het LEADER-programma. Grafschaft Bentheim Tourismus is een

van de landbouwstructuur en het realiseren van ecologische verplichtingen (Bos, 2017;

relatief nieuwe partner in het GPT en wilt graag in de toekomst de samenwerking tussen

LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018). De samenwerking met agrariërs in het

zowel Nederlandse als Duitse partners aansterken. Op dit moment werkt de organisatie

landbouwrijke gebied van de Vecht aan Duitse zijde is van belang in het realiseren van opgaven.

onder andere mee aan het realiseren van de Vechtdalroute (Waterschap Vechtstromen,

Zonder gronden kunnen geen herstelmaatregelen worden uitgevoerd (LGB, persoonlijke

2016; Grafschaft Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018).

communicatie, 15 mei, 2018). Om deze reden is de Naturschutzstiftung betrokken bij het
project LIVING Vecht-Dinkel.

< Stichting de Koppel (sinds 2017)
Stichting de Koppel is een natuuractiviteitencentrum van de gemeente Hardenberg.

< De Vechtambassadeur: de introductie van een grensoverschrijdende verbinders

Daarnaast vormt de stichting het zogenoemde Anjerpunt voor de Vechtdalbeleving.

In het project LIVING Vecht-Dinkel is een zogenoemde ‘Vechtambassadeur’ sinds 2018

De organisatie streeft naar behoud en bevordering van flora en fauna in de gemeente

aangesteld. De Vechtambassadeur vervult een ‘grensoverschrijdende verbinders’ rol door het

Hardenberg. In de stichting zijn een centrum voor beleefactiviteiten, een educatiecentrum,

verbinden van verschillende activiteiten en maatregelen binnen het project (zie 6.3.2 voor een

een samenwerkingscentrum en een kenniscentrum opgenomen. De Stichting denkt in het

nadere toelichting). De ambassadeur zorgt verder voor de regionale en grensoverschrijdende

project LIVING Vecht-Dinkel (2017) mee over het nemen van maatregelen (Waterschap

uitwisseling door de onderlinge samenhang actief te bewerkstelligen en een breed scala aan

Vechtstromen, 2016). Tot slot werkt de stichting samen met overheden en vrijwilligers om

Duitse en Nederlandse gebiedspartners bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma

hun missie te voltooien (DeKoppel, 2018).

te betrekken (Waterschap Vechtstromen, 2016). Projecten worden als het ware opnieuw
aangejaagd door de insteling van een Vechtambassadeur. De Vechtambassadeur dient als
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een sleutelpersoon tussen grensoverschrijdende processen waardoor deze actor mogelijk
een belangrijke rol in de toekomst zal vervullen.

Ontwikkelingen door de jaren heen
Ten eerste blijkt dat door de jaren heen actoren gewisseld zijn op bestuurlijk en ambtelijk
niveau, zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde. De wisseling van actoren heeft inbreng
geboden voor nieuwe ideeën en nieuwe initiatieven, zie 5.4 voor meer informatie. Ten
tweede is de rol van sommige actoren veranderd door de jaren heen zoals de rol van de
provincie, de fusering van waterschappen en de toetreding van nieuwe partijen op het vlak
van regionale economie. Een verklaring voor deze verandering komt enerzijds door interne
factoren zoals fusies en persoonlijke omstandigheden. Anderzijds zijn veranderingen in
actoren te verklaren door veranderende opgaven in het werkveld zoals een veranderende

			

Figuur 9 Partners in 2009 (Eigen werk, 2018).		

			

Figuur 10 Partners 2017 (Eigen werk, 2018).

discours op regionale economie concepten. Anno 2018 zijn meer partijen op het gebied van
regionale economie actief (zoals Vechtdal Marketing) in het Vechtdal waardoor het accent
van water georiënteerde opgaven verschuift naar regionaal economische opgaven, zie Figuur
9 en 10 (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018). Tot slot zijn in
het Vechtdal verschillende organisaties zelfstandig of in het kader van andere opgaven actief
zoals Leader Noord Overijssel of private ondernemers. Het belang van deze actoren kan in de
toekomst toenemen waardoor dit soort partijen tijdelijk kunnen aansluiten om een bijdrage
aan de doelbereiking te leveren (zie 6.3.2).
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4.4

Samengevat: van toen tot nu

De totstandkomingsanalyse biedt inzicht in het proces van de vaststelling van de
Vechtvisie (2009). Hieruit blijkt dat decennia lang onderhandelingen in het stroomgebied
van de Vecht zijn geweest en pogingen tot een internationale samenwerking (zie Figuur
11). De samenwerking vond slechts op een bestuurlijk niveau plaats tot 2009 waarbij
uitvoeringsgerichte aanpak op regionaal niveau ontbrak. Een eerste stap richting
een gezamenlijke en regionale aanpak (onder leiding van waterschap Velt en Vecht/
grensoverschrijdende verbinder Jan van der Molen) is in 2007 gemaakt en heeft geresulteerd
in het vaststellen van de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009). Voor het eerst kwam
een regionaal grensoverschrijdend samenwerkingsverband van de grond. Sinds 2007 is
het samenwerkingsproces in een versnelling beland waarbij partijen zochten naar een
sluitende samenwerkingsvorm. Na een netwerkperiode met diverse wisselingen van actoren
is sinds 2015 een behoefte ontstaan naar een gezamenlijke afstemming en uitvoering die
beantwoord is met het project LIVING Vecht-Dinkel. Hieruit blijkt dat nieuwe actoren tot de
samenwerking zijn toegetreden en het accent van watergeoriënteerde opgaven steeds meer
in balans komt met regionaal economie opgaven. Deze accentverschuiving is terug te zien in
de actorwisselingen van de afgelopen jaren.
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5. BELEIDSEVALUATIE
HET BELEIDSEFFECT & IMPLEMENTATIE HINDERNISSEN VAN DE VECHTVISIE
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Dit hoofdstuk omvat de kern van het evaluatieonderzoek naar de grensoverschrijdende

gezamenlijk toekomstbeeld op te stellen. Op basis van dit gezamenlijke toekomstbeeld kan

Vechtvisie (2009). De hoofdvraag “Tot welke effecten leidt de grensoverschrijdende Vechtvisie?”

de intensiteit van de samenwerking verbeterd worden. De intensiteit van de samenwerking

wordt beantwoord middels een reconstructie van beleid, een doelbereikingsanalyse, een

speelt volgens beleidsmakers een belangrijke rol om de kracht van de visie te vergroten (DHV

oorzakelijkheidsanalyse en een responsieve analyse. Daarnaast is gezocht naar factoren

& NWP, 2009, p. 13; Molen, 2011). In het visiedocument wordt geïmpliceerd dat procesmatige

die de grensoverschrijdende beleidsimplementatie in de Vecht beïnvloeden middels een

doelstellingen (een verbeterde samenwerking) bijdragen aan de inhoudelijke doelstellingen

beleidsimplementatie-analyse. Dit resulteert in de beantwoording van de vraag: “Welke

(een grenzenloze, halfnatuurlijke rivier). Hierdoor rijst de vraag op “In welke mate draagt

beleidsimplementatie factoren beïnvloeden het beleidseffect?”.

de grensoverschrijdende samenwerking bij aan het realiseren van het gemeenschappelijke

5.1

Beleidstheorie: de reconstructie van beleid

De beleidstheorie bestaat uit een reconstructie van het beleid waarbij doelen en
veronderstellingen besproken worden. De deelvraag “Uit welke veronderstellingen en

toekomstbeeld?”. Het responsieve gedeelte van dit onderzoek komt met deze procesmatige
doelstelling tot uiting (zie 5.4). De volgende normatieve, finale en causale relaties liggen ten
grondslag aan de procesmatige doelstelling om de samenwerking te verbeteren (zie Bijlage
4, Figuur 20 & Tabel 9).

doelstellingen bestaat het beleid? En hoe kunnen deze veronderstellingen en doelstellingen
beoordeeld worden?” wordt in dit hoofdstuk beantwoord. Hoofdstuk 4 omvat een
omschrijving van de opzet van de Vechtvisie en gestelde doelen. Onderstaand worden de
veronderstellingen die ten grondslag liggen van beleid geformuleerd waarbij een reflectie
plaatsvindt op de kwaliteit van het beleid (zie Bijlage 4 voor een compleet overzicht).  
5.1.1

Veronderstellingen

De beleidstheorie bestaat uit een stelsel van veronderstellingen over de inzet van
beleidsinstrumenten en het bereiken van doelstellingen. Het geheel van veronderstellingen
bestaat uit finale, causale en normatieve relaties (zie H2). De grensoverschrijdende
Vechtvisie bestaat uit enerzijds procesmatige doelstellingen gericht op het verbeteren van
de samenwerkingen en anderzijds inhoudelijke doelstellingen gericht op fysieke resultaten

< Normatieve relaties
Normatieve relaties omvatten persoonlijke opvattingen van actoren over de wenselijkheid
van het beleid en de onwenselijkheid van het probleem. In de Vecht zijn de afgelopen
decennia diverse maatschappelijke ontwikkelingen geweest waardoor de probleemdefinitie
en opgaven in het projectgebied zijn veranderd. Volgens de beleidsmakers is een noodzaak
om partijen te verbinden wegens (a) de toename van de druk op rivieren waardoor rivieren
naar een natuurlijke status teruggebracht dienen te worden, (b) vanuit Europese wetgeving
en regelgeving dienen landen samen te werken om de effecten van klimaatverandering op
een lange termijn te beperken en (c) een veranderende discours op de ontwikkeling van
water- en natuurherstelprojecten (DHV & NWP, 2009, p. 3). Deze drie aanleidingen vormen
tezamen de normatieve basis van de grensoverschrijdende Vechtvisie.

in de rivier. De reconstructie van beleid is om deze reden opgesplitst in twee onderdelen.
Procesmatige doelstellingen
De procesmatige doelstelling is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen
Nederland en Duitsland. Ten eerste diende het netwerk verbeterd te worden om een

< Finale relaties
In de visie wordt verondersteld dat het opstellen van gemeenschappelijke ambities tussen
Nederland en Duitsland zou moeten leiden tot een verbeterde samenwerking (J. van der
Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018). Om deze reden luidt de eerste finale relatie
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(doel-middel) dan ook “Door de inzet van een gemeenschappelijk toekomstbeeld (= middel)

doelstellingen dragen bij aan het allesomvattend toekomstbeeld, ‘een grenzenloze en

wordt het toekomstbeeld ‘een halfnatuurlijke, grenzenloze rivier’ (= doel) gerealiseerd”. Naast

halfnatuurlijke rivier’.

de inzet van het visiedocument speelt de inzet van het GPT/GSG een belangrijke rol bij de
realisering van de visie. Om deze reden luidt de tweede finale relatie “Door de inzet van een
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+
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+

dragen vervolgens bij aan het realiseren van het gemeenschappelijke toekomstbeeld, zie

Thematische
werkvelden

Bijlage 4 – Figuur 21 (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018).

+
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< Causale relaties
Verondersteld wordt dat de opstelling van het gemeenschappelijke toekomstbeeld, leidt

Figuur 12 Abstracte opzet grensoverschrijdende Vechtvisie (Eigen werk, 2018).

tot een hogere kans dat samenwerking plaatsvindt. Een gemeenschappelijk toekomstbeeld
zorgt vervolgens voor een intensief contact tussen Duitsland en Nederland waardoor meer

5.1.2

Kwaliteitsbeoordeling beleidstheorie

vertrouwen tussen partners ontstaat (DHV & NWP, 2009, p. 13; J. van der Molen, persoonlijke

De criteria van de beleidstheorie beoordeling bestaan uit vier wetenschappelijke criteria

communicatie, 4 juni, 2018). Hoe intensiever het contact in de samenwerking, des te beter

(1) exactheid van begripsomschrijvingen, (2) verscheidenheid, (3) systematiek en synthese

de samenwerking en het wederzijdse vertrouwen. Geïmpliceerd wordt dat de kracht van de

bestaande uit de consistentie van veronderstellingen en (4) mate van steun voor de

visie groter is naarmate meer vertrouwen tussen partners ontstaat, zie Bijlage 4 – Figuur 21

beleidstheorie door beleidsvoorbereiders, -bepalers en -uitvoerders ook wel de legitimiteit.

(DHV & NWP, 2009, p. 13).

De hypothese: ‘de doelbereiking van een beleid zal groter zijn wanneer deze criteria groter
zijn’ geldt voor deze kwaliteitsbeoordeling. Daarnaast spelen de praktische relevantie en

Inhoudelijke doelstellingen

strategische criteria een rol. Het beleid moet immers (5) praktisch bruikbaar zijn waardoor

Naast de abstracte relaties van de procesmatige doelen zijn inhoudelijke doelstellingen

praktische richtlijnen gedestilleerd moeten worden. Tot slot bevatten (6) strategische

geformuleerd (ook wel vijf kerndoelen genoemd). De inhoudelijke doelstellingen omvatten

criteria maatschappelijke omstandigheden die in de theorie worden verondersteld.

finale en causale relaties waarbij normatieve relaties voor de inhoudelijke doelstellingen in

Deze omstandigheden dienen overeen te stemmen met de feitelijke maatschappelijke

de voorgaande paragraaf zijn benoemd. De normatieve relaties zijn voor de inhoudelijke

omstandigheden en de bijbehorende beleidsimplementatietijd (zie H2).

doelstellingen hetzelfde als voor de procesmatige doelstellingen. Tabel 10 (Bijlage 4)
schetst een overzicht van de gestelde kerndoelen, thematische werkvelden en de wijze

< Exactheid

waarop beleidsmakers de kerndoelen willen realiseren (zie Figuur 12 & 21). Hieruit blijkt

Het overkoepelende toekomstbeeld luidt ‘een grenzenloze, halfnatuurlijke rivier in 2050’

dat de Vechtvisie uit een scala aan veronderstellingen bestaat. De veronderstellingen en

waarbij de rivier grotendeels teruggebracht wordt naar haar oorspronkelijke staat aan zowel
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Nederlandse als Duitse zijde. In de visie is gepoogd dit toekomstbeeld te concretiseren

geleverd aan het opstellen van het samenwerkingsverband (J. van der Molen, persoonlijke

middels vijf verschillende kerndoelen met diverse thematische velden (zie Figuur 12). De

communicatie, 4 juni, 2018). In het visiedocument wordt bij verschillende kerndoelen een

formulering van de beoogde kerndoelen is echter niet consistent wegens een gebrek aan

nadere onderbouwing gegeven (DHV & NWP, 2009, p. 27). Verschillende studies tonen de

informatie voor diverse kerndoelen ten tijde van de opstelling van de visie (DHV & NWP,

realiteit van kerndoelen aan waardoor inzichtelijk was waaraan gewerkt moest worden.

2009, p. 43/48/55). Zo is onvoldoende duidelijk welke maatstaven gebruikt moeten worden
om de doelbereiking te bepalen. Termen als een grenzenloze rivier, toegankelijk, verbinding,

< Verscheidenheid

decor, beleefbaarheid en zichtbaarheid bezitten een subjectieve waarde en een hoge mate

Het algemene toekomstbeeld omvat een integraal en veelzijdig beeld. De veelzijdigheid

van abstractie waardoor een verbetering van deze elementen lastig meetbaar is. In het

en hoge mate van integraliteit is te verklaren door de samenvoeging van verschillende

document worden voorbeelden van mogelijke maatregelen genoemd waardoor deze termen

idealen vanuit Nederland en Duitsland (zie H4). Door het overnemen en combineren van

een indicatieve betekenis bezitten. Ten tijde van de opstelling is echter specifiek gekozen

de idealen uit beide landen wordt gepoogd om een draagvlak voor de samenwerking

voor een hoge mate van abstractie omdat de opzet van een grensoverschrijdend netwerk

te creëren. De brede opzet zorgt ervoor dat de doelbereiking uit het oog verloren kan

verschillende decennia kan duren. De indicatieve betekenis van mogelijke maatregelen

worden en verschillende partners zich niet aangesproken kunnen voelen (Grafschaft

bood ten tijde van de opstelling ruimte aan partners om eigen ideeën en opvattingen te

Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018; Waterschap Vechtstromen,

bespreken. Door deze open benaderingswijze kon iedere actor haar eigen rol vinden waarbij

persoonlijke communicatie, 17 mei, 2018). Om dit te voorkomen kunnen deelprogramma’s

in de opvolgende jaren steeds meer invulling aan de visie gegeven kon worden (J. van der

opgesteld worden. De verscheidenheid van de doelstellingen heeft dan ook geresulteerd in

Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018).

een deelprogramma zoals LIVING Vecht-Dinkel (zie Bijlage 4 – Figuur 21).

Een andere kanttekening bij het formuleren van veronderstellingen en doelstellingen

< Systematiek en synthese

is de wetenschappelijke onderbouwing van beleidsveronderstellingen. Bij diverse

De samenvoeging van wensen zorgt enerzijds voor meer steun vanuit actoren voor de

veronderstellingen ontbreekt een wetenschappelijke toelichting in het visiedocument.

kerndoelen en anderzijds voor een correlatie tussen kerndoelen (zie H4). Een voorbeeld

Een voorbeeld hiervan is de aanname dat mensen zich verbonden voelen met plaatsen en

hiervan is dat rivierherstelprojecten (kerndoel 1) bij kunnen dragen aan de natuurontwikkeling

landschappen die een hoge kwaliteit en een geheel eigen karakter kennen (DHV & NWP,

(kerndoel 2), aan de ontwikkeling van steden en bevaarbaarheid (kerndoel 3), kansen

2009, p. 61). Een theoretische onderbouwing van dit type uitspraken zou de kracht van het

bieden voor recreatie (kerndoel 4) en bijdragen aan de beleving van de rivier (kerndoel 5).

document vergroten. Gedurende de opstelling van de Vechtvisie is echter een proefschrift

Dat maatregelen elkaar aanvullen en versterken behoort tot een integrale aanpak en de

genaamd ‘Crossing borders’ ontwikkeld door Jan van der Molen bij het voormalige waterschap

benaderingswijze van de visie. Tegelijkertijd wordt de meting van doelbereiking lastig omdat

Velt en Vecht waarbij kennis over het grensoverschrijdende rivierenbeheer is toegepast.

doelstellingen met elkaar kunnen correleren en projecten in elkaar overlopen.

Dit proefschrift schetst een kader voor het ontwikkelen van een grensoverschrijdende
samenwerking in het watermanagement. Deze theoriebijdrage heeft een positieve bijdrage
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< Legitimiteit

projecten als LIVING Vecht-Dinkel speelt het visie document daarentegen wel een belangrijke

De Vechtvisie is door alle acht partners bekrachtigd in 2009. Daarnaast participeren partners

rol omdat het hier ter ondersteuning dient bij het aanvragen van een Europese subsidie

van 2009 tot op heden in het GSG/GPT (zie H4). Actoren omschrijven de Vechtvisie (2009)

(Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018). Gesteld kan worden

als een vigerend document waarbij één onderwerp actualisatie verdiend: klimaatadaptatie.

dat het visiedocument een achtergrondfunctie heeft in de praktijk waarbij het richting geeft

Het thema klimaatadaptatie wordt door actoren als een nieuwe kans gezien op zowel

aan nieuwe projecten en initiatieven. Dit is verklaarbaar omdat de hoge mate van abstractie

ambtelijk als bestuurlijk niveau (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018;

in de visie onvoldoende handvaten biedt voor actoren om tot directe uitvoering te komen.

NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke
communicatie, 8 mei, 2018). De framing van het thema biedt kansen omdat het een nieuwe

“Hoe het precies geformuleerd is, ik denk dat de meeste dat niet weten en als je een nieuwe schrijft wordt dat

impuls aan processen geeft. Klimaatadaptatie /klimaatrobuustheid/ ruimtelijke adaptatie

ook niet anders. Het gaat erom, we hebben de neuzen in dezelfde richting en kun je soms terugvallen op het

sluit daarnaast aan op bestuurlijke thema’s als de klimaat-as van Zwolle tot Münster.

vertrekpunt” – (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018).

Door een juiste framing van het thema klimaatadaptatie ontstaan nieuwe bestuurlijke en
ambtelijke kansen om de Vecht in Duitsland en Nederland verder te ontwikkelen (Kuks, 2017;

< Strategie

H. Bressers, persoonlijke communicatie, 14 juni, 2018).

Wegens de lange termijn van de visie is het algemene toekomstbeeld niet geconcretiseerd.
In het strategische document is benoemd dat de rivier in de komende jaren en decennia

“Dan kom ik terug op het punt van herdefiniëren met zaken als klimaatadaptatie. Dat opent een heleboel

in ontwikkeling zal zijn en het Vechtdal een dynamische regio is waar nationale en lokale

politieke steun en een verhaal wat mensen begrijpen” –

kenmerken een rol spelen. Om deze reden mag de Duits-Nederlandse Vechtvisie geen

(H. Bressers, persoonlijke communicatie, 14 juni, 2018).

statisch en rigide planningsinstrument zijn (DHV & NWP, 2009, p. 16). Een actualisatie van de
visie is dan ook niet uitgesloten. De flexibiliteit van het lange termijn document is hiermee

< Praktische bruikbaarheid

enerzijds een kracht en anderzijds een zwakte. De hoge mate van abstractie kan theoretisch

De combinatie van een visiedocument met een bijbehorend uitvoeringsprogramma bood

onderbouwd worden omdat een grensoverschrijdende samenwerking verschillende

actoren een inzicht in mogelijke projecten. De visie is een ondersteunend en richtinggevend

generaties kan duren. Een termijn tot 2050 waarbij tussentijdse aanpassingen worden

document dat als basis voor de communicatie gebruikt wordt in het realiseren van

gemaakt is voor beleidsmakers dan ook een logische en goed overwogen keuze geweest (J.

grensoverschrijdende ambities (evenals het Traktaat). Respondenten geven aan dat het

van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018).

visiedocument in de beleidspraktijk echter in beperkte mate gebruikt wordt (LGB, persoonlijke
communicatie, 15 mei, 2018; Samtgemeinde Emlichheim, persoonlijke communicatie, 13

“Als er de afgelopen 5 jaar niks gebeurd is moet je zorgen dat er over 10 jaar meer politieke prioriteit is, dus je

juni, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen,

moet steeds blijven sleutelen” – (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018).

persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018). De partners zijn op de hoogte van de inhoud maar
een directe toepassing van het document is niet waarneembaar. In grensoverschrijdende
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Concluderend – een hoge mate van abstractie zonder maatstaven van doelbereiking

doelbereiking van inhoudelijke doelstellingen waarbij kerndoelen het uitgangspunt vormen.

Gesteld kan worden dat de onderliggende beleidstheorie in 2009 aansloot bij de

De procesmatige doelstellingen die gericht zijn op de verbetering van de samenwerking

ontwikkelingen van toen. Er was sprake van een eerste netwerkvorming tussen partners

sluiten aan bij de sociaal constructivistische discours waarbij responsieve delen worden

waarbij men zoekende was naar een invulling van de samenwerking. Hierdoor bevatten de

besproken (zie H2). Ten tweede blijkt uit het voorgaande kader dat de Vechtvisie (2009) een

beleidsveronderstellingen en doelen een zekere mate van abstractie. Een nadere invulling

hoge mate van abstractie bevat. In het document ontbreken criteria om de doelbereiking te

had de samenwerking kunnen belemmeren. Om deze reden is in dit onderzoek gezocht

bepalen waardoor het meten van de gestelde kerndoelen complex is. Het is om deze reden

naar maatstaven en criteria om de doelbereiking van het ambitiedocument en haar effect

verklaarbaar dat in de afgelopen jaren in het GPT/GSG niet gesproken is over de doelbereiking

toch te bepalen (zie 5.2 & Bijlage 4-Tabel 11). Tot slot wordt geïmpliceerd dat procesmatige

van kerndoelen (Notulen GSG/GPT, z.d.). Om deze reden is in dit onderzoek gezocht naar

doelstellingen (een verbeterde samenwerking) bijdragen aan de inhoudelijke doelstellingen

maatstaven om de doelbereiking te bepalen (zie Bijlage 4 – Tabel 11). De belangrijkste

(een grenzenloze, halfnatuurlijke rivier). Hierdoor rijst de vraag op “In welke mate draagt

input van de doelbereikingsanalyse wordt gevormd door een projectenlijst (zie Bijlage 5),

de grensoverschrijdende samenwerking bij aan het realiseren van het gemeenschappelijke

bestaande evaluatiestudies met kwantitatieve data en beleidsdocumenten van Nederlandse

toekomstbeeld?”. Om deze reden is in 5.4 een responsieve analyse uitgevoerd.

en Duitse overheden (zie Bijlage 1). De projectenlijst geeft een indicatie van uitgevoerde

5.2

Doelbereikingsanalyse

De vraag “In hoeverre zijn de doelstellingen van de grensoverschrijdende Vechtvisie

projecten in de periode van 2009-2018 waarbij het aantal projecten per kerndoel te zien is.
Op deze wijze wordt gepoogd een oordeel te geven over de algehele doelbereiking van de
grensoverschrijdende Vechtvisie.

gerealiseerd?” wordt in de onderstaande paragraaf beantwoord. Ten eerste worden criteria
voor doelbereiking vastgesteld. Ten tweede wordt de doelbereiking van inhoudelijke
doelstellingen onderbouwd. Verder worden de procesmatige doelstellingen in 5.4 nader
toegelicht. De procesmatige doelstellingen sluiten namelijk aan op de responsieve invalshoek
van dit onderzoek (zie H3).
5.2.1

Criteria voor doelbereiking en het meten van doelbereiking

Ten eerste blijkt uit het voorgaande kader dat de visie bestaat uit procesmatige en inhoudelijke
doelstellingen. De combinatie van deze doelstellingen is van belang om grensoverschrijdende
doelstellingen te realiseren. Om deze reden worden beide doelstellingen los van elkaar
besproken in de doelbereiking. Hierop aansluitend is in dit onderzoek sprake van twee
discoursen op het uitvoeren van een beleidsevaluatie: een systeem-analytische discours
en de sociaal constructivistische discours. De systeem-analytische discours sluit aan bij de

5.2.2

Doelbereiking inhoudelijke doelstellingen

Kerndoel 1- Water
‘Het terugbrengen van kenmerkende rivierprocessen’ en ‘het verruimen van de rivier’ vormen
twee maatstaven om de doelbereiking van het eerste kerndoel te bepalen (zie Bijlage 4 –
Tabel 11). Om deze reden is ten eerste gekeken naar het aantal rivierherstelprojecten gericht
op het terugbrengen van kenmerkende rivierprocessen. Hieruit is een verschil in het aantal
projecten tussen Nederland en Duitsland waarneembaar waarbij Nederlandse partners
meer herstelmaatregelen hebben getroffen dan Duitse partners (zie Bijlage 5). Dit verschil
is verklaarbaar omdat de rivier aan Duitse zijde ook minder nadrukkelijk in het landschap
aanwezig is, de rivier is ook wel minder manifest. Ten tweede zijn de kwantitatieve gegevens
van het onderzoek ‘Monitoring Ruimte voor de Vecht 2017’ gebruikt om een uitspraak over
de verruiming van de rivier in Nederland te doen.
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Uit deze rapportage blijkt het volgende voor Nederlandse zijde:

eerste blijkt uit het rapport ‘Monitoring Ruimte voor de Vecht 2017’ dat aan Nederlandse

- 37% (= 22,6km) van de primaire keringen voldoet niet aan de norm. Verbeteringen aan

zijde verschillende natuurontwikkelingen zijn geweest. Zo is de rivier in de periode van 2009-

primaire keringen zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma;

2015 fors ontsteend (40% over de gehele oeverlengte) en is 531 hectare aan nieuwe natuur

- 100% (= 7,95km) van de regionale keringen voldoet aan de veiligheidsnormen door

ingericht (waarvan 474 ha nieuw verworven was). Het agrarische natuurbeheer is echter

maatregelen in het programma RvdV;

met 22% afgenomen in de periode van 2009-2015 waardoor dit kan leiden tot een minder

- De rivier is voor 40% ontsteend over de gehele oeverlengte;

natuurlijk Vechtdal. Onderwerpen als vismigratie en de waterkwaliteit moeten in de komende

- De rivier is benedenstroom in de periode van 2009-2016 verruimd met ca. 488.243 m3

jaren verbeterd worden in het stroomgebied (Provincie Overijsel, 2017). Ten tweede blijkt uit

materiaal uit het winterbed;

Bijlage 5 dat verschillende werkzaamheden zijn uitgevoerd in de afgelopen jaren waardoor

- Bovenstrooms is de rivier in de periode van 2009-2016 verruimd met 189.000m3.

de natuurontwikkeling is verbeterd. Gesteld kan worden dat vanuit Nederlandse zijde een

Gesteld kan worden dat vanuit Nederlandse zijde een positieve bijdrage is geleverd aan de

positieve bijdrage aan natuurdoelstellingen is geleverd.

doelbereiking van het kerndoel water. De rivier is verruimd en kenmerkende rivierprocessen
zijn teruggebracht (Provincie Overijssel, 2017a).

Aan Duitse zijde is 150 hectare in de periode van 2009-2015 verworven voor nieuwe
natuur (LGB & NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 september, 2018). Uit Bijlage 5

Aan Duitse zijde is de rivier 0 m3 verruimd waarbij de rivier voldoet aan de Duitse normen

blijkt dat de vispasseerbaarheid in de Vecht aan Duitse zijde sterk verbeterd is (NLWKN,

(ook wel Verwallungen genoemd (LGB & NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 september,

persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018). Resterende opgaven aan Duitse zijde bestaan

2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 13 september, 2018). Uit deze

uit het verwerven van gronden om natuurdoeleinden te realiseren. Tot op heden vormen

gegevens blijkt dat vanuit Duitse zijde in een beperkte mate is bijgedragen aan het bereiken

economische belangen vanuit de landbouwsector een probleem om gronden te verwerven,

van de ‘halfnatuurlijke rivier’.

zie 5.6 voor meer informatie (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN,
persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018).

“Die Vechte ist auf niedersächsischem Gebiet sehr staugeregelt. Eine Rückkehr zu einem natürlichen
Flussverlauf ist so ohne weiteres nicht möglich, ohne die Hochwassersicherheit und Abflusssicherheit zu

Grensoverschrijdende projecten - water & natuur (kerndoelen 1 & 2)

gefährden. Somit kann derzeit nicht abgesehen werden, welche Aufgaben und in welchem Umfang hier

Het project de Grensmeander is een voorbeeld van een gemeenschappelijk en toonaangevend

langfristig zum Ziel eines natürlichen Gewässers führen“ – (LGB & NLWKN, persoonlijke communicatie, 24

natuur- en rivierherstelproject bij de grens waarbij de samenwerking van direct belang was.

september, 2018).

In dit project hebben verschillende partners samengewerkt. Daarnaast wordt momenteel
gewerkt aan het opstellen van een kansenkaart voor retentiegebieden aan Duitse zijde in

Kerndoel 2 - Natuur

samenwerking met Nederland. Dit gebeurt in het project LIVING Vecht-Dinkel onder leiding

‘Een open landschap’ en ‘kansen voor landbouw/recreatie/toerisme’ vormen twee criteria

van de Landkreis Grafschaft Bentheim (zie Bijlage 5). Tot slot vond grensoverschrijdende

om de doelbereiking van het tweede kerndoel te bepalen (zie Bijlage 4 – Tabel 11). Ten

afstemming plaats voor het verbeteren van de hoogwaterveiligheid zoals FEWS Vecht,
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afspraken over gezamenlijke debietmeetpunten (2016) en D-NL hoogwateroefening en

de bevaarbaarheid van de Vecht. Zo bestaat aan Duitse zijde de ambitie om het Nordhorn-

aanbevelingen (zie Bijlage 5). Gesteld kan worden dat grensoverschrijdend diverse activiteiten

Almelo-Kanal bevaarbaar te maken. Dit kanaal mondt uit in de Vechtesee bij Nordhorn

hebben plaatsgevonden om de rivier meerlaags te verbeteren.

(BTE Tourismus- und Regionalberatung, 2018, p. 14). Verder zijn aan Duitse zijde geen
bevaarbaarheid ambities bekend (LGB & NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 september,

Kerndoel 3 – Stadsontwikkeling & bevaarbaarheid

2018). Ten tweede zijn de ruimtelijke plannen van de Stadt Nordhorn, Landkreis Grafschaft

‘De Vecht verbindt, is toegankelijk, beleefbaar en zichtbaar’ vormen criteria om de

Bentheim en het Regierungsbezirk Münster bekeken om een oordeel te vormen over de

doelbereiking van het derde kerndoel te bepalen. Uit het aantal projecten in Bijlage 5 blijkt dat

stadsontwikkeling aan Duitse zijde (Stadt Nordhorn, 2005). Hieruit blijkt dat alleen actieve

aan zowel Nederlandse als Duitse zijde verschillende projecten zijn uitgevoerd om de Vecht

ontwikkeling naar de Vecht waarneembaar is bij de stad Nordhorn nabij de Nederlandse

toegankelijker, beleefbaarder en zichtbaarder te maken. Voorbeelden van projecten zijn de

grens. Deze constatering is verklaarbaar omdat de rivier in dit gedeelte van Duitsland breder

Wasserstadt Nordhorn, de Vechtzompen, het vaarbesluit en de Vechtcorridor. Daarnaast is

is dan in de overige plaatsen. Gesteld kan worden dat vanuit Duitse zijde de bijdrage aan dit

gekeken naar secundaire kwantitatieve data en beleidsdocumenten waarbij uitspraken over

kerndoel positief is ondanks dat de rivier in mindere mate aanwezig is (ook wel in mindere

de verbinding, toegankelijkheid, beleefbaarheid en zichtbaarheid is gedaan.

mate manifest is).

Uit beleidsdocumenten van Nederlandse overheden blijkt dat op verschillende plekken

Grensoverschrijdende projecten - stadsontwikkeling & bevaarbaarheid

ruimtelijke ontwikkelingen naar de Vecht zijn geweest (Gemeente Zwolle, 2008; Gemeente

In 2009 bestond een ambitie voor een grensoverschrijdend masterplan tussen Emlichheim

Hardenberg, 2010; Gemeente Ommen, 2013). Uit de rapportage ‘Monitoring Ruimte voor

en Gramsbergen (DHV & NWP, 2009). Tot op heden is geen grensoverschrijdende

de Vecht 2017’ blijkt dat de bevaarbaarheid benedenstrooms in de periode van 2009-2016

afstemming waarneembaar voor het realiseren van stadsontwikkeling en bevaarbaarheid in

verbeterd is voor recreatieve doeleinden. Bovenstrooms wordt de Vecht niet gebruikt

een grensoverschrijdend perspectief. De vraag die hierbij oprijst is of er überhaupt voor dit

voor recreatieve doeleinden. Tot op heden bestaat een discussie rondom het thema

thema grensoverschrijdend afstemming moet plaatsvinden in verband met de geografische

bevaarbaarheid tussen ondernemers en natuurbelangen (VNO-NCW regio Zwolle). De

verschillen in de rivier tussen Nederland en Duitsland (NLWKN, persoonlijke communicatie,

discussie wordt gevoerd over de diepgang van de rivier voor de boten tegenover het concept

24 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018). Nieuwe

van de halfnatuurlijke rivier. Naar verwachting blijft dit onderwerp een punt van discussie

initiatieven als Vechteverhalen (ook wel Vechtegeschichten) dragen bij aan de culturele

(Provincie Overijssel, 2017a; RTVOost, 2017; H. Bressers, persoonlijke communicatie, 14

ontwikkeling van de Vecht waardoor de Vecht ook beter beleefbaar wordt. Tot slot is het

juni, 2018; J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018). De intensiteit van de

opstellen van een grensoverschrijdende landschapsbiografie niet gelukt. Aan Nederlandse

bevaarbaarheid is ten opzichte van 2009 toegenomen waardoor een positieve ontwikkeling

zijde bestaat een cultuurhistorische atlas over de Vecht die is opgesteld in 2011 (Beek &

in de doelbereiking waarneembaar is.

Brinkkemper, 2011). Het verband tussen het opstellen van de cultuurhistorische atlas en een
nieuwe benadering voor stedelijke ontwikkeling zoals gesuggereerd wordt in de Vechtvisie

Aan Duitse zijde zijn verschillende recreatieve ondernemers actief en is ook gewerkt aan

(DHV & NWP, 2009, p. 55), is daarnaast niet aantoonbaar (zie 4.2.3).
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Kerndoel 4 – Toerisme & recreatie

toeristische visie uit 2013 is een toename in ambities waarneembaar (Grafschaft Bentheim

‘De Vecht is in balans’, ‘De Vecht is het decor van verschillende activiteiten’ en ‘De Vecht

Tourismus, 2013; BTE Tourismus- und Regionalberatung, 2018). Verder bestaat een verschil

is bovenregionaal bekend’ vormen drie maatstaven om de doelbereiking van het vierde

in de landelijke aanpak tussen Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen waarbij de organisaties

kerndoel te bepalen (zie Bijlage 4 – Tabel 11). Uit Bijlage 5 blijkt dat verschillende projecten

Münsterland-Tourismus en Grafschaft Bentheim Tourismus beter kunnen samenwerken

aan Nederlandse en Duitse zijde zijn uitgevoerd om de Vecht op de kaart te zetten. Zo

(Grafschaft Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018). Organisaties uit

zijn wandelroutes verbeterd en is de gemeente Ommen in 2013 uitgeroepen tot beste

Noordrijn-Westfalen zijn dan ook niet zichtbaar in de projectenlijst voor dit thema. Tot slot

wandel-gemeente van Nederland. De gemeente Hardenberg eindigde in 2014 als tweede.

wordt op dit moment gewerkt aan het opstellen van een rust-drukte kaart aan Duitse zijde

De verschillende prijzen die zijn toegekend voor gemeenten in het Vechtdal dragen bij aan

(zie Bijlage 5). Gesteld kan worden dat Duitse actoren een bijdrage hebben geleverd aan de

de bovenregionale bekendheid van de rivier. Uitdagingen voor de toekomst bestaan uit het

doelbereiking van het kerndoel en tot op heden positieve ontwikkelingen waarneembaar

stimuleren van toeristische ondernemers tot een gezamenlijke en professionele aanpak

zijn.

(Provincie Overijssel, 2017a). Verder is aan Nederlandse zijde een rust-drukte kaart opgesteld
om een balans te creëren tussen enerzijds de rust van de natuur en anderzijds de drukte van

Grensoverschrijdende projecten - toerisme & recreatie

recreatie (Kuiper & Oudejans, 2009). De organisatie Vechtdal Marketing is daarnaast actief in

Grensoverschrijdend is een beperkte activiteit tussen diverse partijen waarneembaar. Zo

het realiseren van cultuur historische initiatieven, toeristische routes en voorzieningen voor

wordt in het project LIVING Vecht-Dinkel tussen partijen samengewerkt om het Vechtdalpad

recreatie. Deze partner is dan ook aangesloten bij het nieuwe project LIVING Vecht-Dinkel

te verbeteren. De samenwerking is echter nieuw waardoor op dit moment geen uitspraak

(zie 4.3).

gedaan kan worden over deze grensoverschrijdende ontwikkelingen.

Vanuit Duitse zijde kent de Vecht geen regionale bekendheid waarbij de rivier actief vermarkt

Kerndoel 5 – Beleving

wordt zoals in Nederland (Samtgemeinde Emlichheim, persoonlijke communicatie, 13 juni,

‘De Vecht heeft een stevige identiteit’ vormt het laatste kerndoel. De stevige identiteit

2018). Actieve marketing in het stroomgebied van de rivier in Nedersaksen bestaat niet. Om

houdt in dat bewoners zich verbonden voelen met de rivier en haar omgeving. Ook voor

deze reden zijn geen kwantitatieve data beschikbaar zoals in Nederland. Toeristische punten

dit kerndoel geldt dat partijen verschillende initiatieven en projecten hebben uitgevoerd

aan de Vecht bestaan in de deelstaat Noordrijn-Westfalen bij de bron van de rivier (Grafschaft

om bij te dragen aan de doelbereiking van dit kerndoel zoals het Vechtpark en Wasserstadt

Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018). Dit komt mede doordat de

Nordhorn (zie Bijlage 5). Een voorbeeld van het versterken van de beleving en identiteit is het

rivier minder manifest is aan Duitse zijde. Toch vinden verschillende ontwikkelingen aan Duitse

grensoverschrijdende Blauwe Klaslokaal. Uit de rapportages ‘Monitoring Ruimte voor de Vecht

zijde plaats om de Vecht als decor van activiteiten te presenteren. Het document ‘Tourismus-

2017’ en ‘Het Vechtdal groeit 2013’ van de provincie Overijssel is een bewonersonderzoek

Leitbild Grafschaft Bentheim’ omschrijft activiteiten in de Vecht als de Vechtezompen, de

uitgevoerd naar de bekendheid en beleving van het Vechtdal en de Vecht. Hieruit bleek het

Vechtesee, het belang van de Vechtetalroute (Kunstwegen), waterbelevenissen, bootvaren,

volgende:

Vechtebad Schüttdorf, (BTE Tourismus- und Regionalberatung, 2018). Ten opzichte van de

- Het gevoel ‘Vechtdaller’ te zijn is met 12% toegenomen in de periode van 2011-2015;
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- De bekendheid van het Vechtdal in Nederland is in de periode van 2009-2015 toegenomen

5.2.3

De tussenstand: Een grenzenloze, halfnatuurlijke rivier?

van 1% naar 6%;

Gesteld kan worden dat een positieve bijdrage is geleverd aan het realiseren van een

- Het percentage bewoners dat het Vechtdal aantrekkelijk vindt voor recreatie is in de

‘grenzenloze, halfnatuurlijke rivier’. Ondanks resterende opgaven voor de komende jaren zijn

periode van 2011-2015 gestegen van 90% naar 94% in de gemeenten Dalfsen, Ommen en

diverse stappen gezet aan zowel Nederlandse als Duitse zijde (zie Tabel 5). Zowel landelijk als

Hardenberg;

grensoverschrijdend vonden ontwikkelingen plaats.

- Inwoners van het Vechtdal zijn tevreden over hun woonomgeving en geven een rapportcijfer
van 8,1. In vergelijking met 2011 en 2013 is een licht stijgende trend waarneembaar (Provincie
Overijssel, 2013; Provincie Overijssel, 2017a).
Uit de bovenstaande gegevens kan gesteld worden dat de Nederlandse bijdrage aan de
doelbereiking positief is.

Aan Duitse zijde kent de Vecht een andere identiteit dan aan Nederlandse zijde. De Vecht
is in mindere mate manifest waardoor hier een andere beleving aan gekoppeld is dan aan
Nederlandse zijde en geen kwantitatieve data beschikbaar zijn, zie kerndoel 4 (Grafschaft
Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018; Samtgemeinde Emlichheim,
persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018). Echter heeft de rivier in de stad Nordhorn een
identiteit opgebouwd wegens stedelijke marketing met het ‘Nordhorn Wasserstadt’ concept
(Stadt Nordhorn, 2005). Daarnaast dragen activiteiten als het Vechtspektakel ook bij aan de
beleving van de rivier (zie Bijlage 5). Kortom is een beperkte actieve profilering waarneembaar
aan Duitse zijde. Gesteld kan worden dat de Duitse bijdrage aan dit kerndoel beperkt is.
Grensoverschrijdende projecten - beleving
Grensoverschrijdende projecten zijn in een beperkte mate waarneembaar (zoals het
Blauwe Klaslokaal, zie Bijlage 5). De vraag die hierbij oprijst is of er sprake moet zijn van
een gemeenschappelijke regionale bekendheid (Samtgemeinde Emlichheim, persoonlijke
communicatie, 13 juni, 2018). In beide landen wordt gewerkt aan het verbeteren van de
rivier op een eigen wijze waardoor de grens altijd zichtbaar zal blijven en de beleving zal
verschillen.
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Kerndoel 2: Natuur			
          

Kerndoel 3: Stadsontwikkeling & bevaarbaarheid			
  De Vecht verbindt, is toegankelijk, beleefbaar en zichtbaar
Kerndoel 4: Recreatie & toerisme			
De Vecht is in balans						
  De Vecht is het decor van activiteiten
De Vecht is bovenregionaal bekend					

afstemming

+					 ++				
-					 ++					

          

Het verruimen van de rivier					

  Een open landschap

Mate van grensoverschrijdende

           

Kerndoel 5: Beleving			
  De Vecht heeft een stevige identiteit bij
  bewoners en bezoekers

				

Tabel 5 Mate van doelbereiking voor de procesmatige- en inhoudelijke doelstellingen (Eigen werk, 2018).
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5.3

Oorzakelijkheidsanalyse

opgesteld om de hoogwaterveiligheid te waarborgen (NLWKN, 2015). Aan Nederlandse zijde

De uitvoering van projecten is onderhevig aan een complexe beleidspraktijk. Externe

zijn programma’s als Ruimte voor de Vecht ontstaan om burgers te beschermen tegen hoge

invloeden zoals maatschappelijke ontwikkelingen, nationale belangen en Europese

waterstanden.

ambities spelen een rol in de realisering van initiatieven. De vraag die hierbij oprijst is of
doelen gerealiseerd worden dóór de Vechtvisie (2009), of door externe invloeden. Om deze

Een tweede relevante ontwikkeling is de opschaling van Nederlandse waterschappen

reden wordt in deze paragraaf een oorzakelijkheidsanalyse uitgevoerd bestaande uit een

waaraan de beleidspraktijk onderhevig was. In de Nederlandse watersector is een trend

omschrijving van externe invloeden en een omschrijving van een policy-on/off situatie. Op

waarneembaar van schaalvergroting door middel van fusie (Kuks, 2000). Van de 2700

deze wijze wordt gekeken of de ingezette middelen bijdragen aan de gestelde doelstellingen

waterschappen in 1900 bestaan er nu nog 21 (CBS, 2018). Per 1 januari 2014 zijn de

(ook wel causaliteit). De evaluatie van externe invloeden en de policy-on/off situatie vormen

voormalige partners Waterschap Velt en Velt gefuseerd met Regge en Dinkel. Daarnaast

tezamen de oorzakelijkheidsanalyse (zie H2).

is het waterschap Groot Salland per 1 januari 2016 gefuseerd met Reest en Wieden. Uit
deze fusies zijn de nieuwe waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.

5.3.1

Externe invloeden

Deze fusie heeft volgens respondenten een effect gehad op de grensoverschrijdende

Maatschappelijke ontwikkelingen

ontwikkelingen. Zo was voorheen minder capaciteit beschikbaar voor grensoverschrijdende

De beleidspraktijk van de Vechtvisie is onderhevig aan diverse maatschappelijke

samenwerkingen. Door de opschaling is het mogelijk geworden om meer capaciteit in te

veranderingen. Ten eerste vormen shock-events en focussing events een belangrijke

stellen voor grensoverschrijdend werk. Daarnaast zorgde de fusie voor nieuwe actoren

rol in de ontwikkeling van beleid (zie H2). Zo bestond in Duitsland tot in de jaren 90 een

waardoor de samenwerking weer opnieuw vorm moest krijgen (Waterschap Vechtstromen,

reactief waterbeleid op deelstaatniveau. Sinds de waterrampen van 1993 en 1995 groeide

persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018). Het waterschap Vechtstromen is immers een

de urgentie om preventieve maatregelen te nemen. De overstromingen van onder andere

belangrijke partner voor Duitsland (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN,

de Elbe in 2002 en 2013 en de bijbehorende schade zorgde voor een kritische reflectie

persoonlijke communicatie, 24 mei, 2018). De opschaling van de waterschappen heeft er

op het Duitse waterbeleid. Voorheen vonden maatregelen plaats op deelstaatniveau

kortom toe geleid dat meer middelen beschikbaar zijn gekomen. Dit kwam ten goede aan de

maar door deze overstromingen werd druk uitgeoefend op Bondsniveau. Het National

samenwerking en uitvoering van initiatieven.

Hochwasserschutzprogramm illustreert deze ontwikkeling in het waterbeheer (Eijk et al.,
2013; Hakman & Siegersma, 2014). Verder is de Vecht in 2014 door hevige regenval buiten

Europese invloeden

haar oevers getreden. In 2010, 2012, 2014, 2017 en 2018 was ook hoogwater in de Vecht

Een derde relevante invloed is de Europese wet- en regelgeving. Zo zijn bepaalde trajecten

door extreme neerslag (Grafschaft Bentheim, 2010; RTVOost, 2014). De toenemende druk

van de rivier onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura-2000, zie Bijlage

op rivieren door shock-events en hoogwatersituaties heeft geleid tot meer urgentie voor

5 (Provincie Overijssel, 2017b). Verschillende projecten zijn uitgevoerd naar aanleiding van

preventieve maatregelen in het waterbeheer en een toename in preventieve planvorming.

deze Europese regelgeving zoals natuurbeschermings- en hydrologische maatregelen. Zo zijn

Zo is voor de Vecht in Nedersaksen een Hochwasserrisikomanagementplan 2015-2021

verschillende gronden verworven in het kader van de EHS om natuurontwikkeling te realiseren
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(Provincie Overijssel, 2017a). Daarnaast vormt de Kaderrichtlijn Water een belangrijke

Nationale/regionale invloeden

stimulans voor Nederland en Duitsland in het realiseren van water- en natuurherstelprojecten

Een vierde relevante invloed is de nationale wet- en regelgeving aan Nederlandse en Duitse

(LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei,

zijde. Uit de projectenlijst blijkt dat programma’s als Ruimte voor de Vecht (RvdV) een

2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 17 mei, 2018). Tot slot vormt

nadrukkelijke rol aan Nederlandse zijde hebben vervuld. Met name Ruimte voor de Rivier

de Nitraatrichtlijn (vertaald in de Düngeverordnung, Düngegesetz, Düngemittelverordnung

vervulde een doorslaggevende rol (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie,

en Verbringungsverordnung für Wirtschaftsdünger) ook een belangrijke katalysator in

17 mei, 2018). Zo zijn in het masterplan van Ruimte voor de Vecht vergelijkbare doelstellingen

het terugbrengen van stikstof en fosfaat in de landbouw om watervervuiling van het

als in de Vechtvisie opgenomen en is de samenwerking met Duitsland nader toegelicht

oppervlaktewater en grondwater te voorkomen (NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 mei,

waaronder de ambitie voor het project Grensmeander. Respondenten geven aan dat

2018). Deze Europese ontwikkelingen dragen bij aan het realiseren van het toekomstbeeld

het uitvoeringsprogramma 2009-2013 een ‘programma in een programma’ was waarbij

van de Vecht.

het programma Ruimte voor de Vecht het uitgangspunt vormde. Echter had het project
Grensmeander niet verwezenlijkt kunnen worden door de combinatie Ruimte voor de Vecht

Een andere belangrijke Europese invloed wordt gevormd door subsidie mogelijkheden vanuit

en de grensoverschrijdende samenwerking. De maatregelen vanuit Nederlandse zijde zijn

de Europese Unie. Subsidies afkomstig uit INTERREG-programma’s of LEADER-programma’s

dus voortgekomen uit een nationaal programma waarbij grensoverschrijdende ambities

vormen een belangrijke inkomstenbron om projecten uit te voeren zoals blijkt uit Bijlage

waren opgenomen (zie H4). Gesteld kan worden dat de Vechtvisie aan Nederlandse zijde niet

5 (Grafschaft Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018; Waterschap

geleid heeft tot nationale projecten. In 2018 loopt het programma Ruimte voor de Rivier ten

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018). Een project als LIVING Vecht-Dinkel is

einde waardoor een nieuwe invulling wenselijk is. Op dit moment wordt erover nagedacht

mede mogelijk gemaakt door Europees geld. Zo vormde INTERREG IVA een belangrijk subsidie

om een netwerkorganisatie op te richten (H. Bressers, persoonlijke communicatie, 14 juni,

programma ten tijde van de opstelling van de Vecht (DHV & NWP, 2009). Voor toeristische

2018).

activiteiten vormt het LEADER-programma (Plattelandsontwikkelingsprogramma 3) weer
een belangrijke stimulans (Grafschaft Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13

5.3.2

Policy-on/policy-off: indien de Vechtvisie niet was opgesteld dan…

juni, 2018). Het aanvragen van Europese subsidie vormt echter een uitdaging met veelal

Gedurende de interviews is de volgende stelling voorgelegd: “Indien de grensoverschrijdende

Europese bureaucratie (H. Tolkamp, persoonlijke communicatie, 25 mei, 2018; Waterschap

Vechtvisie niet was opgesteld, hadden geen ontwikkelingen rondom de Vecht plaatsgevonden

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018). Duitse partijen geven aan dat

in Duitsland en Nederland (policy on/policy off). Bent u het met deze stelling eens of

Europese subsidiering voor hen in mindere mate een katalyserende werking heeft. De reden

oneens?” (zie Bijlage 1). Deze policy-on/policy-off vraag is door respondenten beantwoord

hiervoor is dat Duitse overheden 90% vanuit het Bundesland gesubsidieerd kunnen krijgen

waardoor een beeld is ontstaan in de rol van de Vechtvisie. Gesteld kan worden dat de visie

voor KRW-maatregelen (NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 mei, 2018). Dit geld is echter

heeft geleid tot verschillende initiatieven maar dat landelijke en Europese programma’s een

vaak indirect Europees geld.

doorslaggevende rol vervullen in het realiseren van projecten aan zowel Nederlandse als
Duitse zijde. Respondenten stelden dat de Vechtvisie dient als een katalysator om projecten te
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realiseren in een complex werkveld met een scala van initiatieven en projecten (Waterschap

het verloop van de samenwerking. Daarnaast geven respondenten aan dat ‘men elkaar

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018; LGB, persoonlijke communicatie,

kent’ bij calamiteiten of nieuwe initiatieven (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei,

15 mei, 2018). De Vechtvisie heeft geen direct effect gehad maar heeft een kaderstellende

2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen,

functie om projecten mogelijk te maken (zoals LIVING Vecht-Dinkel). Op deze manier heeft

persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018). Ondanks de verschillen in maatregelen leveren

de visie een indirect effect gehad waarbij zij een positieve impuls aan de samenwerking heeft

beide landen op hun eigen manier een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Vecht

gegeven (zie 5.4).

(zie 5.2.2). Daarnaast is met de komst van LIVING Vecht-Dinkel een nieuwe dimensie aan

“Zonder die visie had je minder rendement gehad, daar ben ik van overtuigd” –
(Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018).

5.4

Responsieve analyse

het samenwerkingsverband gegeven (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018).
Respondenten geven aan dat de gebiedsbenadering steeds beter infiltreert maar dat
verschillen waarneembaar zijn tussen Nederlandse en Duitse partners in opvattingen over
grensoverschrijdend samenwerken. Zo geven respondenten aan dat Nederlandse partners

Het bovenstaande gedeelte vormde het rationele gedeelte van dit onderzoek. In deze

integraal projecten aanvliegen omdat het waterschap een eigen bron van financiën en

paragraaf is aandacht voor het responsieve gedeelte van dit onderzoek waarbij een focus ligt

bestuur bezit. Duitse partners werken vanuit een hiërarchische werkwijze waardoor integrale

op de interpretaties van actoren over bereikte resultaten en hun visie op de ontwikkeling van

projecten in een mindere mate passen bij de Duitse werkcultuur (NLWKN, persoonlijke

het grensoverschrijdende samenwerkingsverband (zie 1.4 & 3.5.3). Gedurende de interviews

communicatie, 24 mei, 2018). Deze verschillen kunnen resulteren in verschillende

zijn vragen gesteld over het belang van wederzijds begrip, verschillende opvattingen en

opvattingen over opgaven en vormen een aanleiding naar beleidsimplementatie barrières

onderhandelingsprocessen. Dit responsieve gedeelte speelt in op de doelbereiking van de

(zie 5.6). Ondanks de verschillen omschrijven de respondenten de resultaten voor kerndoel

procesmatige doelstelling: “Een stimulering en intensivering van de samenwerking” (zie 5.1).

1 & 2 als zeer positief (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke

De responsieve analyse bouwt voort op de actorenanalyse in 4.3. In de beleidstheorie van het

communicatie, 29 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5 mei,

beleid wordt geïmpliceerd dat de procesmatige doelstellingen de kracht van de visie (ook wel

2018). Gesteld kan worden dat de positieve ontwikkelingen in de grensoverschrijdende

inhoudelijke doelstellingen) vergroot. Om deze reden rijst de vraag op “In welke mate draagt

samenwerking een bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van gemeenschappelijke

de grensoverschrijdende samenwerking bij aan het realiseren van het gemeenschappelijke

doelen (zoals de Grensmeander en LIVING Vecht-Dinkel).

toekomstbeeld?” (zie 5.1). Onderstaand zijn de procesmatige doelstellingen per kerndoel
besproken waarbij op deze vraagstelling wordt ingespeeld.

“Die Zusammenarbeit ist deutlich, jeder macht eine ganze Menge. Es ist wichtig und richtig“ –
(NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018).

Procesmatige resultaten kerndoel 1 & 2 – Water en natuur
De samenwerking op het gebied van water en natuur heeft een positieve impuls gekregen

Procesmatige resultaten kerndoel 3 – Stadsontwikkeling & bevaarbaarheid

volgens respondenten. Het afgelopen decennium is de samenwerking tussen partijen

Respondenten geven aan dat zij de bijdragen aan het derde kerndoel als positief beschouwen

geïntensiveerd. Respondenten stellen dat zij tevreden zijn over de bereikte doelen en

en de samenwerking in een beperkte mate is geïntensiveerd. Zowel aan Nederlandse als
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aan Duitse zijde hebben positieve ontwikkelingen plaatsgevonden. Echter is de ambitie

“Aus Sicht des Landes ist eine Nutzung der Vechte für die Sport- und Freizeitschiffahrt auch nicht in der

voor grensoverschrijdend samenwerken binnen gemeenten een stuk lager dan bij de

Zukunft (Ausnahme und in eingeschränktem Umfang evtl.: elektrobetriebene Boote) vorgesehen” –

waterschappen. Slechts de gemeenten aan de grens stemmen met elkaar op bestuurlijk

(LGB & NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 september, 2018).

niveau af (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, persoonlijke communicatie, 17 september,
2018). De vraag die bij respondenten hierdoor oprijst is of dit kerndoel bij een actualisatie

Procesmatige resultaten kerndoel 4 & 5– Toerisme, recreatie & beleving

wellicht aangepast dient te worden (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie,

Respondenten geven aan dat zij bereid zijn in de toekomst intensiever samen te werken

8 mei, 2018).

om het kerndoel toerisme en recreatie te realiseren. Respondenten omschrijven de
samenwerking als positief in de afgelopen jaren. Zij geven echter aan dat de komst van LIVING

Daarnaast geven respondenten aan dat de bevaarbaarheid verbeterd kan worden (J. van

Vecht-Dinkel een impuls aan de samenwerking heeft gegeven. De eerste stappen om tot een

der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke

netwerk en afstemming te komen worden op dit moment gezet, zie 5.2.2. In de toekomst

communicatie, 5 juni, 2018). Op dit moment heerst nog steeds een discussie tussen actoren

wordt verwacht dat partijen frequenter met elkaar zullen gaan afstemmen. Onder partners

en overige partijen in de beleidspraktijk waarbij een afweging plaatsvindt van recreatieve

heerst dan ook de ambitie om elkaar frequenter op te zoeken (BTE Tourismus- und Regional

belangen en natuurbelangen. Aan Duitse zijde vormt natuurbescherming een belangrijke

Beratung, 2018; Grafschaft Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018;

factor in het realiseren van een verbeterde bevaarbaarheid. Vanuit Duitse zijde wordt ook

LNO, persoonlijke communicatie, 4 september, 2018). Partners hebben elkaar in het verleden

een ambitie uitgesproken om het Nordhorn-Almelo-Kanal (verbonden met de Vechtesee)

niet opgezocht wegens onbekendheid met elkaars structuren en cultuur verschillen (zie 5.6).

te verbinden met het Nederlandse systeem (BTE Tourismus und Regionalberatung, 2018, p.

In de komende jaren hopen partners te werken aan deze uitdagingen. Gesteld kan worden

47). Toch heersen verder geen ambities vanuit het Bundesland om sport- en recreatievaart te

dat de grensoverschrijdende samenwerking in een zeer beperkte mate heeft bijgedragen aan

realiseren (LGB & NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 september, 2018). Ook in Nederland

de doelrealisering. Toch is een positieve grensoverschrijdende ontwikkeling waarneembaar

wordt gelobbyd tussen natuurbelangen en de recreatieve sector. Kortom wordt op dit moment

door de komst van het project LIVING Vecht-Dinkel, zie tabel 6 (Grafschaft Bentheim

het realiseren van recreatieve doeleinden verhinderd door natuurbeschermingsbelangen

Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018; LNO, persoonlijke communicatie, 4

aan zowel Nederlandse als Duitse zijde (H. Bressers, persoonlijke communicatie, 14 juni,

september, 2018).

2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018). Respondenten
geven aan dat zij nog niet tevreden zijn over resultaten en nog steeds kansen bestaan voor
dit onderwerp. Gesteld kan worden dat de grensoverschrijdende samenwerking geen
bijdrage heeft geleverd aan de stadsontwikkeling en bevaarbaarheid in de afgelopen jaren.
De grensoverschrijdende afstemming heeft in een zeer beperkte mate plaatsgevonden.

Samengevat: de gevoeligheid van grensoverschrijdende netwerken
De

responsieve

analyse

illustreert

de

gevoeligheid

en

complexiteit

van

een

grensoverschrijdende samenwerking (zoals actoren wisselingen genoemd in 4.3).
Respondenten geven aan dat zij over het algemeen tevreden zijn over de geboekte resultaten
en bereidwillig zijn om resterende opgaven op te pakken. Recent zijn positieve ontwikkelingen
om de samenwerking verder te intensiveren waarneembaar voor de kerndoelen 4 en 5. Bij
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het laatste Vechtsymposium in september 2018 is dan ook getekend voor een voortzetting

5.6

Beleidsimplementatie-analyse: verklarende factoren

van de samenwerking (DeVecht.eu,2018).

Een laatste onderdeel van dit onderzoek wordt gevormd door de zoektocht naar verklarende
factoren die het beleidseffect beïnvloeden. De vraag “Welke factoren zijn bepalend voor
de beleidseffectiviteit van de Grensoverschrijdende Vechtvisie?” wordt in deze paragraaf

Tabel 6 Procesmatige doelstelling (eigen werk, 2018).

beantwoord. Op basis van de beleidsimplementatie-analyse kunnen aandachtspunten voor de
Kerndoelen					

Procesmatige doelstelling

Kerndoel 1: Water					

Kerndoel 2: Natuur					

Kerndoel 3: Stadsontwikkeling & bevaarbaarheid		

+
+
-

Kerndoel 4: Recreatie & toerisme				

o

Kerndoel 5: Beleving					

-

samenwerking geformuleerd worden (zie 6.2). In Hoofdstuk 2 is gekozen voor variabelen die
de beleidsimplementatie beïnvloeden bestaande uit standaarden & doelen, karakteristieken,
middelen, communicatie,   economische/sociale/politieke condities en mogelijkheden &
welwillendheid (Van Meter & Van Horn, 1975). Gedurende het onderzoek zijn vragen gesteld
aan respondenten over beleidsimplementatie barrières die zij ervaren in de samenwerking
én over de uitvoering van gezamenlijke projecten. Hieruit blijkt dat deze variabelen een
rol spelen in de beleidsimplementatiefase. Daarnaast zijn ook andere variabelen ontdekt
in het projectgebied die het implementatieproces beïnvloeden. Onderstaand worden de
verklarende factoren voor het beleidsimplementatieproces toegelicht (zie Figuur 13).

< Standaarden & doelen (verschillende opvattingen en het formuleren van criteria voor
doelbereiking): Tussen Nederland en Duitsland heersen verschillende opvattingen over
standaarden en doelen. Verschillen in opvattingen moeten besproken worden om gezamenlijke

5.5

Het beleidseffect

doelen te formuleren. Een voorbeeld van een verschil in de beleidsimplementatiefase tussen

Een combinatie van de rationele beleidstheorie, doelbereikings- en oorzakelijkheidsanalyse

Nederland en Duitsland is de opvatting over natuurbescherming (Naturschutz) tussen beide

en de responsieve analyse biedt een inzicht in het beleidseffect van de grensoverschrijdende

landen (NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen,

Vechtvisie (2009). Gesteld kan worden dat in de afgelopen jaren positieve bijdragen aan de

2018). Een grensoverschrijdend gremia als het GPT/GSG maakt het mogelijk om verschillen

doelbereiking zijn geleverd. Daarnaast zijn respondenten tevreden over deze bijdragen en

in standaarden en doelen te bespreken. De vervolgstap is om criteria voor doelbereiking te

de bereikte resultaten van zowel inhoudelijke, als procesmatige doelstellingen. Ondanks de

formuleren. De stap naar criteria voor doelbereiking vormt tot op heden een uitdaging. Het

bereikte resultaten is de beleidspraktijk onderhevig aan verschillende beleidsimplementatie

opstellen van criteria is nodig om uitspraken over de grensoverschrijdende doelbereiking te

barrières. Om deze reden is gedurende dit evaluatieonderzoek gezocht naar factoren die het

doen. Indien criteria voor doelbereiking niet geformuleerd worden, bestaat de mogelijkheid

beleidseffect negatief dan wel positief beïnvloeden, zie onderstaand.

dat projecten stagneren (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 17 mei,
2018).
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< Karakteristieken (versnipperde bevoegdheden & hiërarchische besluitvorming): Duitse en

(Grafschaft Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018; LGB, persoonlijke

Nederlandse actoren geven aan dat verschillen in karakteristieken (zoals de versnippering

communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 mei, 2018; NLWKN,

bevoegdheden en de hiërarchische besluitvorming) aan Duitse zijde een stagnerende

persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018). Tot slot is het verkrijgen van subsidie aan Duitse

werking heeft op het realiseren van gemeenschappelijke doelen (NLWKN, persoonlijke

zijde een bureaucratisch proces wat bij de uitvoering van projecten tot vertraging kan leiden,

communicatie, 24 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5

zoals in het project de Grensmeander was gebeurd (Waterschap Vechtstromen, 2018).  

juni, 2018). De institutionele indeling van Duitsland verschilt sterk met de institutionele
indeling van Nederland (decentraal versus federaal, zie Bijlage 2). De kenmerken van

Verder geven Duitse actoren aan dat (mede door de beperkte financiering) de beschikbaarheid

de Duitse institutionele setting bieden minder mogelijkheden voor integrale projecten

van gronden een probleem vormt bij het realiseren van rivier- en natuurherstelprojecten. Dit

dan de Nederlandse setting wegens een sectorale indeling van bevoegdheden en

probleem is te verklaren door (1) de landbouw sector, (2) de Energiewende en (3) een gebrek

verantwoordelijkheden. Daarnaast is de positie van het waterschap aan Nederlandse zijde

aan juiste juridische instrumenten (zoals onteigening). In Nederland is de beschikbaarheid

uniek in de wereld (Keetman, 2007; H. Bressers, persoonlijke communicatie, 14 juni, 2018).

van gronden ook een uitdaging maar in mindere mate dan in Duitsland. In Duitse plannen

Het Duitse institutionele systeem kent verschillende lagen met verschillende bevoegdheden

wordt regelmatig aangegeven dat eerst gronden beschikbaar gesteld moeten worden

waardoor het realiseren van grensoverschrijdende ambities tot vertraging of moeilijkheden

om vervolgens plannen uit te voeren. In Nederland werkt dit principe vaak andersom. De

kan leiden. Actoren erkennen deze versnippering en stellen dat de versnippering van

regionale economie in het Duitse gedeelte van de Vecht is sterk afhankelijk van de agrarische

bevoegdheden als een stagnerende factor dient voor de realisering van grensoverschrijdende

sector waardoor economische belangen een grote rol spelen zoals de mestproductie (LGB,

ambities met Nederland (Grafschaft Bentheim Tourismus, persoonlijke communicatie, 13 juni,

persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 24 mei, 2018;

2018; LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie,

NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke

24 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen,

communicatie, 17 mei, 2018).

persoonlijke communicatie, 17 mei, 2018).
“Ohne Flächen können wir keine Maßnahmen realisieren“ –

<

Middelen (financiële middelen en beschikbaarheid grond): Financiële middelen vormen

(Landkreis Grafschaft Bentheim, 2018).

een barrière voor Duitse actoren in de samenwerking met Nederland. Duitsland kent geen
overheidsorgaan als een waterschap waarbij specifieke middelen en personeel beschikbaar

< Communicatie (verschillen in taal en cultuur): De communicatie in natuur- en rivierherstel

worden gesteld (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke

projecten heeft de afgelopen jaren een sterke impuls gekregen door de samenwerking in

communicatie, 24 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018). Actoren

het GSG/GPT (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen,

geven aan dat indien middelen beschikbaar gesteld worden voor de grensoverschrijdende

persoonlijke communicatie, 17 mei, 2018). Voor toeristische en recreatieve initiatieven staat

samenwerking, men zich frequenter kan inzetten voor grensoverschrijdende afstemming.

de samenwerking nog in de beginfase. Tot op heden blijkt dat verschillen in taal en cultuur

Tot op heden wordt de grensoverschrijdende samenwerking als een extra taak beschouwd

invloed hebben op de uitvoering van dit kerndoel. Zo speelt de taalbarrière nog steeds een
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rol en de wijze waarop gewerkt wordt in organisaties. Toeristische organisaties opereren

< Gebrek aan grensoverschrijdende verbinders en het belang van lokale partijen

op een lokaal niveau waarbij gebrek is aan een professionele aanpak van initiatieven.

Ten eerste vormen grensoverschrijdende verbinders (ook wel beleidsondernemers of

Op dit moment wordt gepoogd om partners voor de kerndoel samen te brengen om de

boundary spanners) een cruciale rol om projecten uit te voeren. Respondenten geven

communicatie te verbeteren, onder andere in het project LIVING Vecht-Dinkel (Grafschaft

aan dat projecten stagneren indien ondernemerschap ontbreekt. Gesteld kan worden dat

Bentheim Tourismus, 2018; LNO, persoonlijke communicatie, 4 september, 2018).

het succes van het samenwerkingsverband en het realiseren van doelen sterk afhankelijk
is van personen. Diverse projecten zijn gestrand door het ontbreken van verbindend

< Economische/sociale/politieke condities (het belang van bestuurlijke prioritering): De

leiderschap en innovatie terwijl andere projecten juist gerealiseerd zijn door een bijdrage

economische/sociale/politieke condities spelen in de ‘drie landen’ (Nederland, Noordrijn-

van grensoverschrijdende verbinders (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, persoonlijke

Westfalen en Nedersaksen) in zekere mate een rol in de uitvoering van grensoverschrijdende

communicatie, 17 september 2018; LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN,

idealen. In dit onderzoek zijn geen opvallende verandering geconstateerd die de

persoonlijke communicatie, 24 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei,

beleidsimplementatie negatief heeft beïnvloed. De politiek/bestuurlijke wissel bij de LGB wordt

2018; Samtgemeinde Emlichheim, persoonlijke communicatie, 13 juni, 2018; Waterschap

echter door respondenten als vernieuwend beschouwd en heeft een belangrijke bijdrage

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018; Waterschap Vechtstromen,

geleverd aan het samenwerkingsverband (zie H4). De nieuwe bestuurlijke sturing biedt de

persoonlijke communicatie, 17 mei, 2018). Grensoverschrijdend samenwerken vraagt om

mogelijkheid om nieuwe initiatieven met een verfrissende blik te bespreken (Waterschap

verschillende kwaliteiten en competenties om projecten te realiseren zoals het vermogen

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018). Deze bestuurlijke wissel bij LGB

om te verbinden (taal & cultuur), het zien van nieuwe kansen (ondernemerschap), het gevoel

biedt daarnaast nieuwe mogelijkheden voor de politieke, sociale en economische condities

voor bestuurlijke verhoudingen in Duitsland en Nederland (bestuurlijke antenne), wederzijds

aan Duitse zijde op een lange termijn. Een bestuurlijke positie kan echter na enkele jaren

begrip voor bereikte resultaten waarbij een duurzame samenwerking onderhouden

wisselen waardoor de prioritering over enkele jaren toch verandert.

wordt (begrip voor een duurzame samenwerking) en een gevoel voor maatschappelijke
ontwikkelingen waaraan het werkveld onderhevig is (strategisch inzicht) (gebaseerd op o.a.

< Mogelijkheden & welwillendheid actoren (wilskracht maar ook wederzijds vertrouwen)

Gilissen, 2010; Leussen, 2007; Molen, 2011; Meijerink & Renner, 2018). Deze competenties

De welwillendheid onder actoren is groot en vrijwillige bijdragen zijn waarneembaar (zie

vormen een cruciaal onderdeel in het realiseren van een duurzame samenwerking waarbij

4.3 & 5.4). Actoren geven echter aan dat het netwerk gevoelig is voor veranderingen en het

partijen tot uitvoeringsgerichte initiatieven kunnen komen.

vertrouwen in de samenwerking om deze reden onverwacht kan veranderen. Anderzijds kan
een wisseling van de wacht ook een positieve impuls aan het samenwerkingsverband geven

Ten tweede vervullen lokale partijen (zoals Vechtdal Marketing en lokale ondernemers) een

zoals actoren hebben gesteld (Samtgemeinde Emlichheim, persoonlijke communicatie, 13

belangrijke rol in het realiseren van initiatieven (zie actorenanalyse H4). Het verbinden van

juni, 2018). In een grensoverschrijdende samenwerking zal het altijd ervan afhangen of

deze lokale partijen is van belang in het realiseren van doelen. Lokale partijen zijn immers

personen met elkaar een klik kunnen vinden (J. van der Molen, persoonlijke communicatie,

de aangewezen actoren om projecten daadwerkelijk te realiseren, zoals ook in niet reguliere

4 juni, 2018).

plannen. De verbinding van lokale partijen is echter in een grensoverschrijdend perspectief
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lastig omdat men kampt met taal en cultuurbarrières. Dit is dan ook waarneembaar in het
realiseren van toeristische en recreatieve doelstellingen (Provincie Overijssel, 2017). De rol
van de grensoverschrijdende verbinders is hierbij cruciaal.

“Een uitvoeringsprogramma is zeer essentieel maar je moet ook de mensen hebben die daarvoor gaan” –
(Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018).

< Aanpasbaarheid grensoverschrijdende gremia
Een duurzame samenwerking kan jaren, dan wel niet decennia duren om op te bouwen
(Molen, 2011). Maatschappelijke veranderingen gaan echter sneller waardoor een
samenwerkingsvorm voldoende flexibel dient te zijn. Samenwerkingsvormen (zoals
het GPT/GSG/GPRW) zijn onderhevig aan verschillende invloeden/trends binnen een
internationale context zoals klimaatverandering. Het is om deze reden verklaarbaar dat
grensoverschrijdende platformen om de zoveel tijd wijzigen of verdwijnen (zie Bijlage 3). Een
samenwerkingsverband dient mee te bewegen met maatschappelijke veranderingen om te
voorkomen dat ontwikkelingen stagneren door o.a. bestuurlijke drukte of de afwezigheid
van een gedegen agenda. Ook voor het samenwerkingsverband in de Vecht dient deze
‘houdbaarheid’ goed bewaakt te worden. Gesteld kan worden dat grensoverschrijdende
gremia enerzijds onderhevig zijn aan snelle maatschappelijke ontwikkelingen en shockevents. Anderzijds kan het decennia duren om een samenwerking te vormen. Uit dit
onderzoek is gebleken dat grensoverschrijdende gremia zich dienen aan te passen aan deze
snelle ontwikkelingen omdat zij anders hun effectiviteit verliezen.
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Figuur 13 Verklarende factoren (Eigen werk, 2018).
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6. CONCLUSIE
EEN SAMENVATTING VAN HET BELEIDSEFFECT & AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TOEKOMST
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Het voorgaande hoofdstuk vormde de tussentijdse beleidsevaluatie van de

van de beleidstheorie, de doelbereiking-, de oorzakelijkheids-, responsieve- en

grensoverschrijdende Vechtvisie (2009). De beleidsevaluatie vormde het resultaat van

beleidsimplementatie analyse. Ten eerste vormde de rationele discours in combinatie

verschillende hoofd- en deelvragen (zie 1.4). Ten eerste worden de hoofd- en deelvragen

met responsieve elementen het uitgangspunt voor verdere stappen in dit onderzoek.

van dit onderzoek in dit afsluitend onderzoek samengevat. Het bereikte beleidseffect van de

In een grensoverschrijdend onderzoek dienen responsieve elementen opgenomen te

ontwikkelingsvisie en de beleidsimplementatie barrières staan hierbij centraal. Ten tweede

worden omdat (a) grensoverschrijdende doelen diverse jaren of generaties kunnen

zijn aandachtspunten geformuleerd om het beleidseffect van de grensoverschrijdende

duren, (b) grensoverschrijdende netwerken sterk persoonsgebonden zijn en (c) het

Vechtvisie (2009) in de toekomst te verbeteren. Ten derde wordt een kritische reflectie op

grensoverschrijdende beleid pas als effectief beschouwd mag worden indien partners

het onderzoek gegeven. Hierbij is kritisch gereflecteerd op de methodologische aanpak, de

het beleid erkennen. Kortom omvat een grensoverschrijdende beleidsevaluatie diverse

empirische dataverzameling en theoretische inzichten gedurende het onderzoek.

subjectieve kenmerken die niet ondermijnd mogen worden. Ten tweede vormt een

6.1

Conclusie onderzoeksvragen

Dit onderzoek bestond uit acht deelvragen om het beleidseffect van de
grensoverschrijdende Vechtvisie te omschrijven en te verklaren. Tezamen vormen de
deelvragen een antwoord op de drie centrale onderzoeksvragen. Onderstaand worden de

beleidsimplementatie-analyse een belangrijk onderdeel van een grensoverschrijdend
evaluatieonderzoek. Deze analyse biedt een inzicht in de beleidsimplementatie barrières op
regionaal schaalniveau tussen de Duits-Nederlandse samenwerking in de Vecht. Hiermee
is het mogelijk om factoren te achterhalen die het beleidseffect positief, dan wel negatief
beïnvloeden.

onderzoekvragen met de bijbehorende deelvragen samengevat.
Hoofdvraag 1: Op welke wijze kan een grensoverschrijdende ontwikkelingsvisie op water
worden geëvalueerd?
Deelvraag 1

Hoofdvraag 2: Tot welke effecten leidt de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009)?
Deelvraag 2
“Hoe kwam de Vechtvisie tot stand, wat is de inhoud van de visie en wie waren betrokken bij
de processen?”

“Hoe kan een grensoverschrijdend evaluatieonderzoek tussen Duitsland en Nederland
worden uitgevoerd?”

Antwoord: Om deze vraag te beantwoorden, is een totstandkomings- en actorenanalyse
opgesteld. Hieruit blijkt dat decennia lang onderhandelingen in het stroomgebied

Antwoord: Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van diverse theoretische
inzichten over beleidsevaluatie en -implementatiestudies. Daarnaast is expliciet gezocht
naar de invloed van de grensoverschrijdende component in deze evaluatiestudie. Een
grensoverschrijdend evaluatieonderzoek tussen Duitsland en Nederland kan uitgevoerd
worden door het opstellen van een totstandkomings-, actorenanalyse, de reconstructie

van de Vecht zijn geweest en pogingen tot een internationale samenwerking. De
uitvoering van projecten verliep in deze periode nog gescheiden waarbij slechts
bestuurlijk overleg plaatsvond zonder een uitvoeringsgerichte aanpak op regionaal
niveau. Een eerste stap richting een gezamenlijke en regionale aanpak (onder leiding
van voormalige waterschap Velt en Vecht) is in 2007 gemaakt en heeft geresulteerd in
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het vaststellen van de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009). Voor het eerst kwam

inhoudelijke doelstellingen). De combinatie van zowel inhoudelijke- als procesmatige

een regionaal grensoverschrijdend samenwerkingsverband van de grond. Sinds 2007

doelstellingen is uniek aan een grensoverschrijdende beleidsevaluatie.

is het samenwerkingsproces in een versnelling beland waarbij partijen zochten naar
een sluitende samenwerkingsvorm. Na de netwerkperiode van 2007-2015 met diverse

Deelvraag 4

wisselingen van actoren is sinds 2015 een behoefte ontstaan naar een gezamenlijke

“In hoeverre zijn de doelstellingen van de grensoverschrijdende Vechtvisie gerealiseerd?”

afstemming en uitvoering. Deze vraag is beantwoord met het project LIVING Vecht-Dinkel.
Hieruit blijkt dat nieuwe actoren tot de samenwerking zijn toegetreden en het accent van

Antwoord: Om deze vraag te beantwoorden, is een doelbereikingsanalyse uitgevoerd.

watergeoriënteerde opgaven steeds meer in balans is gekomen met regionaal economische

Hieruit blijkt dat aan zowel Nederlandse als Duitse zijde diverse projecten zijn gerealiseerd

opgaven. Deze accentverschuiving is terug te zien in de actorwisselingen van de afgelopen

voor ieder kerndoel. Vanuit Duitse zijde is echter in mindere mate een bijdrage aan de

jaren.

doelbereiking geleverd. Dit is verklaarbaar omdat de rivier aan Duitse zijde minder manifest
is. De ‘grenzenloze, halfnatuurlijke rivier’ is tot op heden nog niet volbracht. Zowel aan

Deelvraag 3

Nederlandse als Duitse zijde bestaan nog diverse resterende opgaven om de rivier terug te

“Uit welke veronderstellingen en doelstellingen bestaat het beleid? En hoe kunnen deze

brengen naar haar natuurlijke karakter.

veronderstellingen en doelstellingen beoordeeld worden?”
Deelvraag 5
Antwoord: Om deze vraag te beantwoorden, is de beleidstheorie gereconstrueerd en

“Zijn de doelstellingen bereikt door het beleid zelf of door andere factoren?”

een beoordeling van de kwaliteit uitgevoerd. Hieruit blijkt dat normatieve, finale en
causale relaties ten grondslag liggen aan het beleid. Het beleid berust op een complex

Antwoord: Om deze vraag te beantwoorden, is een oorzakelijkheidsanalyse uitgevoerd.

veld van normatieve, finale en causale relaties. De veelzijdigheid en beperkte mate van

Hierbij vond een analyse plaats van externe invloeden en is een policy-on/policy-off

exactheid is verklaarbaar omdat de samenwerking onhoudbaar was geweest indien

situatie voorgedragen aan respondenten. Uit deze analyse blijkt dat de visie niet direct

doelen exact geformuleerd waren. Een hoge mate van abstractie bood partners ruimte

tot uitvoeringsprogramma’s heeft geleid. De visie dient als een katalyserende factor in

om de samenwerking vorm te geven. Gesteld kan worden dat een hoge mate van

het realiseren van grensoverschrijdende initiatieven zoals LIVING Vecht-Dinkel. Dit project

abstractie van doelen passend was ten tijde van de opstelling van de Vechtvisie. Anno

was onmogelijk geweest als de Vechtvisie niet was opgesteld. Geconcludeerd wordt dat

2018 kunnen doelen sterker geconcretiseerd worden omdat partners hun weg in het

de Vechtvisie een belangrijke factor is indien de visie verbonden wordt met Europese,

samenwerkingsverband gevonden hebben. Verder blijkt dat voor dit grensoverschrijdende

nationale, regionale of lokale initiatieven. Doelstellingen zijn dus mede door de Vechtvisie

document zowel inhoudelijke als procesmatige doelstellingen zijn opgesteld. De

gerealiseerd.

tweeledigheid van doelstellingen is verklaarbaar omdat verondersteld wordt dat
procesmatige doelstellingen bijdragen aan de kracht van die visie (ook wel aan de
88

Deelvraag 6

Het beleidseffect

“Wat is de interpretatie van bereikte effecten door actoren en wat is de visie van actoren op

De tussenstand van de grensoverschrijdende Vechtvisie - Geconcludeerd kan worden dat de grensoverschrijdende Vechtvisie  

de samenwerking?”

(2009) een bijdrage heeft geleverd aan de netwerkvorming en verstandhouding tussen Nederlandse en Duitse actoren. De
periode van 1997-2009 kan omschreven worden als een pioniersfase waarin op verschillende manieren is gepoogd een

Antwoord: Om deze vraag te beantwoorden, is een responsieve analyse uitgevoerd.

samenwerking van de grond te krijgen. In 2007 is voor het eerst een initiatief ontstaan om een concreet samenwerkingsverband

Ten eerste blijkt uit deze analyse dat actoren tevreden zijn over de bijdragen aan

op te zetten. In deze periode is gepoogd de relevante actoren bij elkaar te brengen en om een gemeenschappelijk

de procesmatige doelstelling. Het contact is geïntensiveerd en ‘men kent elkaar’ bij

toekomstbeeld op te stellen. Deze periode van agendavorming, beleidsvoorbereiding en beleidsvorming resulteerde in de

calamiteiten en nieuwe initiatieven. Partners ervaren een positieve samenwerking waarbij

grensoverschrijdende Vechtvisie (2009) met een bijbehorend uitvoeringsprogramma van 2009-2013. De periode tussen 2013-

de Vechtvisie een bijdrage heeft geleverd. Partners geven echter aan dat zij toe zijn aan

2016 bestond uit diverse ontwikkelingen (zoals de fusie, een veranderende rol van de provincie en diverse ambtelijke en

meer uitvoeringsgerichte projecten zoals LIVING Vecht-Dinkel. Ten tweede blijkt uit de

bestuurlijke wisselingen van actoren) waarbij een overzicht van projecten en initiatieven aan Nederlandse en Duitse zijde

beleidstheorie dat de procesmatige doelstelling de kracht van de visie (ook wel inhoudelijke

ontbrak. De periode van 2009-2016 wordt door actoren dan ook beschouwd als een periode waarin gezocht werd naar

doelstellingen) vergroot. Om deze reden rijst de vraag op “In welke mate draagt de

concrete initiatieven maar ook om met nieuwe partners nieuwe relaties op te bouwen. Beide landen hebben in deze periode

grensoverschrijdende samenwerking bij aan het realiseren van het gemeenschappelijke

maatregelen uitgevoerd die bijdroegen aan de doelbereiking van het gemeenschappelijke toekomstbeeld. In de begin periode

toekomstbeeld?”. Gesteld kan worden dat de grensoverschrijdende samenwerking heeft

zijn doelen bereikt door nationale programma en Europese wetgeving. Met de komst van het project LIVING Vecht-Dinkel

bijgedragen aan de realisering van inhoudelijke doelstellingen. Een voorbeeld hiervan zijn

(ook wel een nieuwe uitvoeringsprogramma) is sinds 2016 een nieuwe dimensie aan de samenwerking én uitvoering gegeven.

de projecten Grensmeander en LIVING Vecht-Dinkel (zie Bijlage 5) .

Nieuwe projecten worden op dit moment gerealiseerd en partners omschrijven dit Europese project als zeer waardevol. Zowel
Nederlandse als Duitse partners geven aan dat zij een dergelijke uitvoering graag willen voortzetten. Respondenten geven
aan dat voor de toekomst een uitvoeringsgerichte aanpak van belang is. De afgelopen jaren diende de Vechtvisie als een
katalysator voor een grensoverschrijdende afstemming en uitvoeringsgerichte projecten. Het netwerk dient tegelijkertijd als
een onmisbare voedingsbodem voor nieuwe initiatieven. Het netwerk is in het afgelopen decennium voldoende opgebouwd
waardoor de voortgang van een gezamenlijke afstemming/uitvoering een logische vervolg stap is voor actoren. Partners geven
aan dat ze klaar zijn voor meer uitvoeringsmaatregelen en dat de netwerk- en beleidsvormingsfase nu is afgesloten.

Effecten samengevat:
< De grensoverschrijdende Vechtvisie heeft geleid tot een intensivering van contacten
< De ‘grenzenloze, halfnatuurlijke rivier’ is (nog) niet gerealiseerd maar belangrijke stappen zijn gezet
< De grensoverschrijdende Vechtvisie is een kaderstellend katalysator in nieuwe projecten
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Hoofdvraag 3: Welke beleidsimplementatie factoren beïnvloeden het beleidseffect?

verschillende invloeden/trends binnen een internationale context zoals klimaatverandering.
Het is om deze reden verklaarbaar dat grensoverschrijdende platformen om de zoveel

Deelvraag 7

tijd wijzigen of verdwijnen. Een samenwerkingsverband dient mee te bewegen met

“Welke factoren beïnvloeden de beleidsimplementatie van de grensoverschrijdende

maatschappelijke veranderingen om te voorkomen dat ontwikkelingen stagneren door

Vechtvisie?”

onder andere bestuurlijke drukte of de afwezigheid van een gedegen agenda. Ook voor het
samenwerkingsverband in de Vecht dient deze ‘houdbaarheid’ goed bewaakt te worden.

Antwoord: Uit de beleidsimplementatie analyse blijkt dat de factoren van het model

Gesteld kan worden dat grensoverschrijdende gremia enerzijds onderhevig zijn aan snelle

Van Meter & Van Horn (1975) een invloed hebben op de grensoverschrijdende

maatschappelijke ontwikkelingen en shock-events. Anderzijds kan het decennia duren om

beleidsimplementatie. Hiernaast vervullen grensoverschrijdende verbinders ook een

een samenwerking te vormen. Uit dit onderzoek blijkt dat grensoverschrijdende gremia

cruciale rol in het beleidsimplementatieproces (zie 6.3.2 voor een uitgebreide theoretische

zich dienen aan te passen aan deze snelle ontwikkelingen omdat zij anders hun effectiviteit

reflectie). Respondenten geven aan dat projecten stagneren indien ondernemerschap

verliezen.

ontbreekt. Gesteld kan worden dat het succes van het samenwerkingsverband en
het realiseren van doelen sterk afhankelijk is van personen. Diverse projecten zijn
gestrand door het ontbreken van verbindend leiderschap en innovatie terwijl andere
projecten juist gerealiseerd zijn door een bijdrage van grensoverschrijdende verbinders.
Grensoverschrijdend samenwerken vraagt om verschillende kwaliteiten en competenties
om projecten te realiseren zoals het vermogen om te verbinden (taal & cultuur), het zien
van nieuwe kansen (ondernemerschap), het gevoel voor bestuurlijke verhoudingen in
Duitsland en Nederland (bestuurlijke antenne), wederzijds begrip voor bereikte resultaten
waarbij een duurzame samenwerking onderhouden wordt (begrip voor een duurzame
samenwerking) en een gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen waaraan het werkveld
onderhevig is (strategisch inzicht). Deze competenties vormen een cruciaal onderdeel in
het realiseren van een duurzame samenwerking waarbij partijen tot uitvoeringsgerichte
initiatieven kunnen komen. Tot slot blijkt dat de aanpasbaarheid van grensoverschrijdende
gremia een rol spelen in het beïnvloeden van een grensoverschrijdend beleidseffect.
Een duurzame samenwerking kan jaren, dan wel niet decennia duren om op te bouwen.
Maatschappelijke veranderingen gaan echter sneller waardoor een samenwerkingsvorm
voldoende flexibel dient te zijn. Samenwerkingsvormen (zoals het GPT) zijn onderhevig aan
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6.2 Aandachtspunten
Deelvraag 8 bestaat uit: “Wat zijn aandachtspunten in de samenwerking?”. Uit de
bovenstaande paragraaf blijkt dat zowel procesmatige- als inhoudelijke doelstellingen
verbeterd kunnen worden. Onderstaand zijn aandachtspunten geformuleerd op basis van
de beleidsimplementatie-analyse om het beleidseffect te versterken (zie 5.4).
1. Standaarden & doelen - Het formuleren van maatstaven, spreken over doelbereiking en
de herformulering van doelen
In de grensoverschrijdende Vechtvisie (2009) zijn doelstellingen abstract geformuleerd.
Deze hoge mate van abstractie sloot aan bij de netwerkstructuur van 2009 waarbij
partners kennis met elkaar maakten. Tegenwoordig bestaat een steeds grotere behoefte
aan een nadere concretisering van doelen omdat de doelbereiking in de afgelopen
jaren naar de achtergrond is verdwenen. Deze ontwikkeling is verklaarbaar omdat in de
periode 2009-2015 de samenwerking in het teken stond van ‘elkaar leren kennen’. De
beleidsimplementatie kan pas bediscussieerd worden als maatstaven van doelbereiking
in het GSG/GPT bediscussieerd worden. Het formuleren van maatstaven en spreken over

doelbereiking is dan ook een aandachtspunt voor de toekomst om de uitvoering van

wordt. Met name aan Duitse zijde vormt het verkrijgen van grond een uitdaging (door

projecten te stimuleren.

het Energiegesetz, onteigeningsproces en landbouwbelangen). De financiering van
grensoverschrijdende projecten vormt om deze redenen een aandachtspunt voor

Verder dient het onderwerp klimaatadaptatie bij een actualisering van de Vechtvisie onder

toekomstige projecten.

de aandacht gebracht te worden volgens actoren. Het onderwerp biedt nieuwe kansen
voor meer bestuurlijke en politieke prioritering (H. Bressers, persoonlijke communicatie,

4. Communicatie - Verschillen in opvattingen en werkwijze

14 juni, 2018; Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018).

Opgaven worden in Nederland regelmatig integraal benaderd door watergeoriënteerde

Daarnaast geven respondenten aan dat de opvattingen over ‘de identiteit van de Vecht’

overheden zoals het waterschap. Vanuit Duitse zijde zijn bevoegdheden versnipperd

nog een aandachtspunt vormen. Vragen die zij stellen zijn bijvoorbeeld: “Wat is nu de

waardoor deze integrale benaderingswijze meer tijd zal kosten (zie Bijlage 3). Uit de

exacte identiteit van de Vecht en het Vechtdal?” en “Bestaat er een gelijk identiteitsbeeld

notulen van het GPT blijkt dat de agendavulling steeds beperkter wordt en de oriëntatie

aan Nederland en Duitsland over de rivier?”. Dit type vragen spelen anno 2018 onder

van opgaven verschuift van water georiënteerde opgaven naar regionale economie. De

actoren op het gebied van regionale economie. Het laten varen van dit kerndoel kan bij een

interesse om deel te nemen aan het GPT/GSG van Duitse watergeoriënteerde actoren

actualisatie besproken worden.

(zoals het NLWKN) neemt hierdoor af omdat deze partij geen baat heeft bij opgaven op
het gebied van regionale economie. De betrokkenheid van actoren dient om deze reden

2. Karakteristieken - Harmonisering culturele verschillen

bewaakt te worden.

Tot op heden vormen culturele verschillen nog steeds een uitdaging. Een voorbeeld hiervan
is de versnippering van verantwoordelijkheden aan Duitse zijde waardoor een inzicht in de

5.Aanpasbaarheid grensoverschrijdende gremia - De houdbaarheidsdatum

exacte plichten onvolledig is. In de toekomst zullen partners aan de onderlinge culturele

Opgaven veranderen snel door maatschappelijke ontwikkelingen en shock-events

verschillen moeten blijven werken. De inzet van het grensoverschrijdende platform (GSG/

waardoor platformen komen (zie Bijlage 3). Daarnaast zijn grensoverschrijdende gremia

GPT) kan hier een middel voor zijn.

constant onderhevig aan maatschappelijke veranderingen waardoor platformen een
‘houdbaarheidsdatum’ hebben. Actoren dienen zich enerzijds mee te ontwikkelen met

3. Middelen - Financiering van projecten

veranderende opgaven om optimaal te functioneren (zie 5.7.2). Anderzijds kunnen

Uit 5.6 en ervaringen van onder andere het grensoverschrijdende project ‘de

grensoverschrijdende relaties generaties lang duren. De relevantie en vigerende rol van een

Grensmeander’ blijkt dat financiering van projecten een aandachtspunt vormt in de

platform dient door betrokkenen bewaakt te worden. Een beperkte agendavorming kan een

grensoverschrijdende samenwerking (zie 5.6). Het bureaucratische proces door een

teken zijn dat het platform toe is aan een verandering. Een opschaling van het platform kan

versnippering van bevoegdheden aan Duitse zijde kan leiden tot vertraging in het verkrijgen

om deze reden in overweging genomen worden (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke

van subsidies, zie 5.6 (zie Bijlage 2). Daarnaast zijn gronden beperkt beschikbaar aan

communicatie, 5 juni, 2018). Hierbij dient echter rekening gehouden te worden met de

zowel Nederlandse als Duitse zijde waardoor het realiseren van maatregelen bemoeilijkt

volgende aandachtspunten:
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a. Rol actoren: Door veranderende opgaven kunnen nieuwe partners tot het

De casestudy is een juiste keuze geweest omdat op deze wijze de beleidsimplementaties

samenwerkingsverband toetreden. Een toetreding van nieuwe actoren kan leiden tot een

van één specifieke samenwerking zijn vastgesteld. Resultaten uit dit onderzoek

impuls maar ook tot een stagnatie.

zijn hierom niet te generaliseren waardoor geen uitspraken over vergelijkbare

b. Bestuurlijke positie: De bestuurlijke invloed van een actor speelt een belangrijke rol.

samenwerkingsverbanden gedaan kunnen worden. De toevoeging van vergelijkbare

Zo kan een opschaling ervoor zorgen dat hogere bestuursorganen deelnemen aan het

casussen in een vervolgonderzoek vergroot de externe validiteit van de resultaten.

samenwerkingsverband. Opgaven kunnen om deze reden geabstraheerd worden waardoor

Daarnaast biedt een toevoeging van vergelijkbare casussen een inzicht in de

de kracht van regionale partijen afneemt.

beleidsimplementatie van overige grensregio’s. Op deze wijze kan deze kennis
gebruikt worden om de beleidsimplementatie in het stroomgebied van de Vecht te

“Als iets goed loopt is het riskant om iets te veranderen. Ik heb tal van samenwerking meegemaakt waarbij

verbeteren. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de beleidsimplementatie van

sprake was van een vrij natuurlijke goede samenwerking, en door dingen te structuren kan het best zijn dat

grensoverschrijdende samenwerkingen sterk contextueel gebonden is waardoor een

het vrijblijvende en enthousiasme ervan af gaat. Dat wat vrij aardig loopt moet men koesteren in plaats van

generalisatie met meerdere cases een uitdaging zal blijven. Ondanks de diepgang van de

wijzigingen” – (Waterschap Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 8 mei, 2018).

6.3

Reflectie onderzoek

Onderstaand wordt gereflecteerd op de gebruikte methoden en empirische
dataverzameling van dit onderzoek. Daarnaast wordt kritisch gereflecteerd op de gebruikte
theorieën en gepoogd een bijdrage te leveren aan theorieën over grensoverschrijdende
beleid implementaties.
6.3.1

Reflectie methoden en empirische dataverzameling

casestudy is de dataverzameling op specifieke punten gelimiteerd.

Een eerste limitatie in het verkrijgen van het onderzoek is het ontbreken van partners
in de analyse van reacties van respondenten. In dit onderzoek is niet met alle betrokken
organisaties gesproken door (a) het scala van betrokken actoren en de omvang van het
onderzoek in de praktijk, (b) de bereikbaarheid van organisaties en (c) de tijdsbeperking
van het onderzoek. In een vervolg onderzoek kan de actor- en responsieve analyse worden
uitgebreid met de opinies van de Provincie Overijssel, Kreis Borken/Coesfeld/Steinfurt,
Unterhaltungsverband Vechte, de gemeenten Hardenberg/Ommen/Dalfsen/Zwolle,
Vechtdalmarketing, lokale ondernemers en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

In dit onderzoek stond het effect van de grensoverschrijdende Vechtvisie centraal. Om
dit effect te bepalen is ten eerste gezocht naar een grensoverschrijdend evaluatiekader
waarvoor theorieën zijn gebruikt over beleidsprocessen, evaluatieprocessen,
beleidseffecten, factoren van beleidsimplementatie en de invloed grensoverschrijdende
samenwerking op de beleidsimplementatie (tussen Nederland en Duitsland). Dit
evaluatiekader vormde een uitgangspunt voor de casestudy ‘de grensoverschrijdende
Vechtvisie’.
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Een tweede aandachtspunt van het onderzoek is de compleetheid van de projectenlijst.
De hoge mate van integraliteit en het beperkte tijdsbestek van dit onderzoek hebben
ertoe geleid dat de projectenlijst nooit volledig zal zijn. De versnippering van verschillende
Europese, nationale, regionale en lokale plannen zijn zover mogelijk geanalyseerd in dit
onderzoek. Toch bestaat geen garantie dat de projectenlijst volledig compleet is door de
complexiteit en versnippering van projecten (zie ook 3.3). De opgestelde projectenlijst

heeft een indicatieve betekenis en schetst een overzicht van de initiatieven in de afgelopen

< Een evaluatiekader voor grensoverschrijdende evaluatiestudies

decennia. In een vervolgonderzoek is het mogelijk om de projectenlijst uit te breiden.  

In dit onderzoek is gezocht naar een theoretisch raamwerk voor een grensoverschrijdende
evaluatiestudie. Hieruit is gebleken dat een rationele en responsieve benaderingswijze

Een derde aandachtspunt is de hoge mate van complexiteit in het Duitse watersysteem.

het meest geschikt is om het beleidseffect te bepalen. Het enkel toepassen van een

Verantwoordelijkheden zijn sterk versnipperd waardoor een inzicht in de exacte plichten

rationale benadering is ongeschikt omdat de responsieve elementen en procesmatige

onvolledig is. In Bijlage 2 is gepoogd deze complexiteit nader uit te leggen. In een

doelstellingen van een grensoverschrijdende samenwerking hiermee ondermijnd

vervolgonderzoek zou een focus op de juridische verantwoordelijkheden nader uitgewerkt

worden. Een gecombineerde benaderingswijze doet recht aan de grensoverschrijdende

kunnen worden. Op deze wijze kan sterker onderbouwd worden waarom actoren

belevingswereld en percepties van landen. Daarnaast is gebleken uit de beleidstheorie dat

functioneren zoals zij nu doen.

een grensoverschrijdend visiedocument bestaat uit zowel inhoudelijke- als procesmatige
doelstellingen. Door het toevoegen van responsieve elementen in het theoretische

Een vierde limitatie van empirische dataverzameling is in dit onderzoek de efficiëntie

raamwerk werd het mogelijk gemaakt om het verloop van procesmatige doelstellingen te

(kosten tegenover baten) van beleid buiten beschouwing gelaten door tijdsoverwegingen

omschrijven.

(zie H1). In een vervolg onderzoek kunnen de bijbehorende kosten van het beleid nader
bekeken worden om de kosten en baten te vergelijken. Hierbij is het interessant om het

< Verklarende factoren in de beleidsimplementatiefase: relaties & variabelen

aantal beschikbare fulltime-equivalent (fte) aan zowel Nederlandse als Duitse zijde uit te

Grensoverschrijdende gremia worden op verschillende schaalniveaus ingezet om deze

werken voor de thema’s water, natuur, toerisme, recreatie en beleving. Uit dit onderzoek

ambities en belangen met elkaar af te stemmen. Uit dit onderzoek blijkt dat binnen

bleek dat aan Duitse zijde minder mankracht beschikbaar is voor het realiseren van water-

een grensoverschrijdende samenwerking altijd sprake is van enerzijds procesmatige

en natuurprojecten in een grensoverschrijdend perspectief. Een nadere uitwerking van

doelstellingen om de samenwerking te verbeteren. Anderzijds inhoudelijke doelstellingen

beschikbare fte zou dit standpunt kunnen ondersteunen dan wel verwerpen.

die gericht zijn op het realiseren van fysieke veranderingen middels projecten. Hoe beter
procesmatige doelstellingen, des te beter inhoudelijke doelstellingen geformuleerd

6.3.2

Theoretische reflectie

kunnen worden. De mate waarin dit gebeurt hangt af van factoren als (a) veranderende

In dit onderzoek is gepoogd een bijdrage te leveren aan de theorievorming over

opvattingen, (b) shock-events, (c) Europese wet- en regelgeving, (d) internationale

grensoverschrijdende beleidsimplementaties. Het opgestelde stappenplan voor een

afstemming en verhoudingen tussen landen en (e) de internationale ambities en belangen

grensoverschrijdende evaluatie vormde hierbij het uitgangspunt om het effect van de

van een land in de samenwerking. Verschillen in opvattingen over deze factoren kunnen

Vechtvisie aan te tonen (zie Figuur 6). Naast een inzicht in het effect van de visie is gekeken

in grensoverschrijdende gremia besproken worden waarbij een afweging van ambities en

naar factoren die mogelijk de beleidsimplementatie van grensoverschrijdende projecten

belangen plaatsvindt. De ambities en belangen worden bepaald door de interpretaties

beïnvloeden. Onderstaand wordt kritisch gereflecteerd op gebruikte theorieën.

van partijen op veranderende opvattingen en incidenten maar ook door geografische
en historische kenmerken van Duitsland en Nederland. Afhankelijk van de ambities en
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belangen wordt de mate van welwillendheid van actoren aan het samenwerkingsverband

< Het overwinnen van beleidsimplementatie barrières: een grens aan grenzenloosheid?

bepaald. Indien dit proces positief verloopt, worden procesmatige doelstellingen

Over het overwinnen van beleidsimplementaties en het bewaken van de

gerealiseerd (zie Figuur 14).

houdbaarheidsdatum van grensoverschrijdende gremia bestaan diverse discussies en
oplossingsrichtingen. Onderstaand worden verschillende theoretische oplossingsrichtingen

In dit onderzoek is het model van Van Meter & Van Horn (1975) als uitgangspunt genomen

voor het overwinnen van beleidsimplementatie barrières nader toegelicht op basis van

voor de beleidsimplementatie-analyse en constant kritisch gereflecteerd. Hieruit blijkt

theoretische en empirische bevindingen.

dat de zes variabelen een invloed uitoefenen op de beleidsimplementatie maar dat
ook twee andere variabelen een invloed uitoefenen. De mate van welwillendheid en

Grenzenloos samenwerken door grenzenloze besturen?

mogelijkheden van actoren worden bepaald door de karakteristieken, economische/

Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks de inzet van de GSG en het GPT de grens nog steeds

sociale/politieke condities en beschikbare middelen vanuit een land. Deze variabelen

voelbaar is in het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen. Institutionele,

kunnen per land verschillen waardoor deze verschillen in grensoverschrijdende gremia

politieke en culturele verschillen beïnvloeden tot op heden de beleidsimplementatie van

besproken moeten worden. Daarnaast zijn politieke/economische/sociale condities

grensoverschrijdende ideeën en vormen één van de grootste uitdagingen. Een voorbeeld

bepalend voor de karakteristieken van overheden doordat een verschil in bestuurlijke

van een verschil tussen Nederland en Duitsland is de afwezigheid van een functioneel

prioritering kan ontstaan. Dit leidt vervolgens tot een verandering van mogelijkheden en

decentraal waterbestuur aan Duitse zijde (Gilissen, 2010). Uit dit onderzoek is gebleken dat

de welwillendheid van actoren in grensoverschrijdende gremia. Door een overleg tussen

de bevoegdheden en middelen vanuit het Nederlandse waterschap stimulerend werken

partijen kan een harmonisatie plaatsvinden waarbij de rol van grensoverschrijdende

voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. De vraag die

verbinders van belang is. Zodra deze procesmatige doelstellingen zijn afgestemd, is de

hierbij oprijst, is of een grensoverschrijdend waterbestuur geïntroduceerd kan worden. De

vervolgstap het formuleren van gemeenschappelijke standaarden en doelen. Door een

vraag of een grensoverschrijdend waterbestuur wenselijk is, speelt al sinds de jaren 80 van

intensief communicatieproces tussen actoren en grensoverschrijdende verbinders kan

de vorige eeuw (Heemskerk, 1985). Structuren als de Europese Groepering voor Territoriale

de beleidsimplementatie versterkt worden. Figuur 14 geeft een inzicht in de relaties van

Samenwerking (EGTS) bieden hiervoor mogelijkheden. De aanstelling van een grenzenloos

de grensoverschrijdende beleidsimplementatie van de Vechtvisie tussen Nederland en

waterbestuur brengt echter risico’s met zich mee zoals het afdragen van politieke

Duitsland gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. Gesteld kan worden dat het model

verantwoordelijkheden (H. Tolkamp, persoonlijke communicatie, 25 mei, 2018). De vraag is

van Meter & Van Horn richting gevend was in het formuleren van grensoverschrijdende

echter of door het aanstellen van een grenzenloos bestuur de implementatiehindernissen

implementatiehindernissen. De verschillen in institutionele, culturele en politieke

weggenomen worden. De institutionele verschillen zullen immers altijd blijven (H. Bressers,

kenmerken maken het speelveld van grensoverschrijdende beleidsimplementatie echter

persoonlijke communicatie, 14 juni, 2018).

complexer door een toename aan relaties tussen variabelen (zie Figuur 14).
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De gevolgen van formalisatie & het bewaken van de houdbaarheidsdatum van

Het belang van grensoverschrijdende verbinders en lokale actoren

grensoverschrijdende gremia

Een andere optie om de beleidsimplementatie van grensoverschrijdende ambities te

Uit dit onderzoek is gebleken dat grensoverschrijdende gremia door de jaren veranderen

versterken is de inzet van grensoverschrijdende verbinders. Uit de diverse theoretische

door maatschappelijke ontwikkelingen. Deze observatie is terug te zien binnen het GSG/GPT

werken blijkt dat de aanwezigheid van ondernemerschap en lokale actoren van belang is

waarbij de agendavorming afneemt. Grensoverschrijdende verbinders of verantwoordelijke

bij het realiseren van grensoverschrijdende ambities (Keetman, 2007; Meijerink & Renner,

beleidsmakers kunnen de ‘houdbaarheidsdatum’ bewaken door tijdig maatregelen te

2018). Uit dit onderzoek is gebleken dat dit ook geldt voor de Vecht (z.o.z). Tot op heden

treffen. Het kiezen voor een formele werkwijze in plaats van een informele werkwijze

stranden initiatieven door een gebrek aan het verbinden van de juiste lokale partijen. In

kan hiervoor een uitkomst bieden. Door het samenwerkingsverband te formaliseren kan

het kader van het project LIVING Vecht-Dinkel wordt een ‘Vechtambassadeur’ aangesteld

een netwerk minder gevoelig worden voor actor veranderingen (Gilissen, 2010). Het

waarbij de toekomst zal uitwijzen of dit een maatgevende oplossing is.

formaliseren van netwerken kost tijd waarbij een netwerk daarnaast ‘overgeformaliseerd’
kan raken. Een overformalisering kan leiden tot verplichte bijeenkomsten waar men bij

“Op basis van vertrouwen en tact, dat is het lastigste spel wat er is maar ook het leukste. Je krijgt daardoor

elkaar móet komen. Dit soort overleggen kunnen resulteren in bestuurlijke en ambtelijke

wel het meest duurzame resultaat maar degene die langs de rit komen en aan de kant werken zeggen wat

verplichtingen waardoor de agendavorming afneemt zoals bij de subcommissies is gebeurd

gaat dit langzaam maar als je tot 2050 vaart erin wil houden moet je ander soort koers voor vinden, en dat is

(zie Bijlage 3). Daarnaast is het mogelijk om bindende afspraken tussen partijen te maken.

een ander soort uitdaging” – (J. van der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018).

De grensoverschrijdende verbinders vervullen ook in dit proces een belangrijke rol om op
het juiste moment de dialoog voor formalisering te voeren. Binnen enkele jaren zal ook de
relevantie van dit platform ter discussie worden gesteld waardoor de grenzenloosheid van
grenzenloos samenwerken bewaakt moet worden.
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Een bijzondere actor in grensoverschrijdende afstemming
De rol van grensoverschrijdende verbinders - Grensoverschrijdende relaties zijn gebaseerd op verstandhoudingen op een lange termijn waarbij wisselende posities een invloed kunnen hebben op de samenwerking (J. van
der Molen, persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018).  Sommige actoren treden op als individuele sleutelpersonen (ook wel trekkers, boundary spanners of policy entrepeneurs genoemd in de praktijk) die een cruciale
rol spelen in het formuleren en uitvoeren van grensoverschrijdend waterbeleid (Meijerink & Renner, 2018). Deze actoren zijn echter onderhevig aan vier uitdagingen: (1) een internationale agenda, (2) verschillende
institutionele en organisatie structuren, (3) culturele verschillen en (4) verschillende hulpbronnen (Molen, 2011). Deze sleutelpersonen worden ook wel ‘grensoverschrijdende verbinders’ genoemd (Leussen, 2007). Het
is de taak van de grensoverschrijdende verbinders om meerdere dimensies te herkennen om de stagnatie in (grensoverschrijdende) samenwerking te voorkomen. Taken als het managen van verwachtingen, maatvoering
van het samenwerkingsverband, omgaan met verschillen, alert zijn tot prikkels van verandering, wijze waarop de personele bezetting is geregeld en de betrokkenheid van bestuurders zijn dan ook belangrijke kerntaken van
grensoverschrijdende verbinders. Een interculturele communicatie en het wisselen van rollen zijn hierbij van belang. Kortom is een grensoverschrijdend netwerk sterk afhankelijk van de betrokken personen en hun wilskracht
om relaties te onderhouden en om vervolgens maatregelen uit te voeren. Valt één actor of sleutelpersoon weg, dan kan dit een grote invloed hebben op het voortbestaan van het informele netwerk (Gilissen, 2010). De
gevoeligheid van grensoverschrijdende relaties wordt met deze argumentatie benadrukt.
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Figuur 14 Van afstemming naar uitvoering (Eigen werk, 2018).
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6.4

Afsluiting: grenzenloos?

Tot op heden bestaan de uitdagingen in de samenwerking nog steeds uit het harmoniseren
van verschillen tussen Nederland en Duitsland (culturele-, institutionele- en politieke
verschillen), zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Tegelijkertijd geven respondenten
aan dat de basis voor een grensoverschrijdende uitvoering gelegd is en zij klaar zijn
voor een meer uitvoeringsgerichte aanpak. Dit onderzoek illustreert de gevoeligheid en
complexiteit van een grensoverschrijdende samenwerking (zoals actoren wisselingen).
Om deze complexiteit te structuren zijn grensoverschrijdende verbinders nodig. De rol
van grensoverschrijdende verbinders zal naar verwachting in de toekomst gaan toenemen
om projecten succesvol te voltooien, zeker in de beleidsimplementatiefase waarbij
institutionele/culturele/politieke verschillen in de praktijk tot uiting komen. Kortom is de
grens ondanks de veel gezette stappen nog steeds voelbaar in de Vecht waardoor een
grenzenloze rivier nog steeds een uitdaging voor de toekomst vormt.
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BIJLAGE 1
INTERVIEW RESPONDENTEN, CODERING, DOCUMENTENANALYSE & INTERVIEWVRAGEN
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Respondent											
  Interview 1: Huidige secretaris Stuurgroep Vecht en Vechtdal

Organisatie
Waterschap Vechtstromen

  Interview 2: Projectleider LIVING Vecht-Dinkel
  Interview 3: Accountmanager relatiebeheer Neder (D-NL samenwerking)
  Mail contact: Projectleider project Grensmeander
  Interview 4: Jan van der Molen

Expert-interview/Waterschap Vechtstromen (2009)

  Interview 5: Hans Bressers

Expert-interview/TU Twente

  Interview 6: Manager International Affairs en Advisor

Expert-interview/Waterschap Peel en Maasvallei

  Interview 7: Tobias Renner

Grensoverschrijdend Platform Regionaal Waterbeheer (GPRW) en RoyalHaskoningDHV

  Interview 8: Afdelingshoofd

NLWKN Meppen

  Interview 9: Beleidsmedewerker Beheer Vecht

NLWKN Meppen

  Interview 10: Afdelingshoofd Water

Landkreis Grafschaft Bentheim

  Interview 11: Programmaleider LEADER Region Bentheim

Grafschaft Bentheim Tourismus

  Interview 12: Beleidsmedewerker Samtgemeinde Emlichheim & Burgemeester Samtgemeinde Emlichheim
						

Samtgemeinde Emlichheim

  Interview 13: Adviseur Water Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Gemeente Hardenberg/Ommen

  Mailcontact: Programmaleider LEADER Noord-Overijssel

Gemeente Steenwijkerland

Tabel 7 Interview respondenten Nederland & Duitsland (Eigen werk, 2018).
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Codering uitleg

8. Theoretische onderbouwing (donkerblauw): Deze code stelt theoretische opmerkingen

De codering van kwalitatieve data (documentenanalyse + interviews) is gebaseerd op de

en relaties vast.

onderstaande codering. Deze codering is afkomstig uit het theoretische kader waarbij de

9. Context informatie (grijs): informatie over totstandkoming, nader informatie etc.

beleidsimplementatie een basis vormt voor de beleidseffect van de grensoverschrijdende

10. Maatregelen en projecten (donkerrood): Informatie over de uitvoering van projecten en

Vechtvisie (zie H2 en H3).

maatregelen (input voor projectenlijst).
11. Rol grensoverschrijdende verbinders (felrood): Deze code staat voor uitspraken met

1. Standaarden en doelen (turquoise)): Vormt de maatlat waarlangs uitkomsten
beoordeeld kunnen worden (zie uitkomsten in de reconstructie van de beleidstheorie en
doelbereikingsanalyse)
2. Middelen (geel): Bestaat uit de middelen die ter beschikking worden gesteld voor de
uitvoering van het beleid.

betrekking tot de rol van grensoverschrijdende verbinders.

Interview vragen
INTERVIEW 1: WATERSCHAP VECHTSTROMEN – HUIDIGE SECRETARIS STUURGROEP VECHT
EN VECHTDAL

3. Communicatie actoren (felgroen): Informatie over de communicatie tussen beleidsvoerders,
beleidsmakers en betrokken organisaties.
4. Karakteristieken (lichtblauw): Aantal karakteristieken van organisaties die hun vermogen
tot implementeren kunnen beïnvloeden: de competenties en omvang van het personeel,

Deel 1. Actoren & samenwerkingen
Wat verstaat u onder grensoverschrijdend samenwerken? En vindt u dat de uitvoering van
projecten grensoverschrijdend moet plaatsvinden?

de mate van hiërarchische aansturing van beslissingen en processen in de organisatie,
de beschikbare politieke middelen, de vitaliteit van de organisatie, de mate van open
communicatie en de formele en informele verbindingen met de organisatie of afdeling die
het beleid oplegt.

Door de jaren heen zijn verschillende vertegenwoordigers van functie gewisseld in
Nederland waardoor de samenstelling van het GPT/GSG regelmatig is gewisseld. Hebben
deze wisselingen een effect gehad op de samenwerking in uw optiek?

5. Economische/sociale en politieke condities (roze): De economische, sociale en politieke
condities die de beleidsimplementatie kunnen beïnvloeden (oftewel heersende discoursen).
6. Welwillendheid actoren (legergroen): de mogelijkheden en welwillendheid van de

Welke partij(en)/personen speelt/spelen op dit moment naar uw mening een belangrijke rol
in het realiseren van de grensoverschrijdende Vechtvisie?

betrokkenen om het beleid daadwerkelijk uit te voeren van belang, zeker in het geval van de
Grensoverschrijdende Vechtvisie. In de eerste plaats is daarbij van belang dat de uitvoerders
het beleid begrijpen.

Welke Nederlandse/Duitse actor dient in de toekomst een leidende rol in te nemen om het
succes van de Vechtvisie te vergroten?

7. Oorzakelijkheidsanalyse (paars): Opmerkingen gebaseerd op mogelijke externe effecten/
reacties die spelen in de Vecht/het Vechtdal. Uitspraken met deze code stellen een verband
tussen projecten en externe ontwikkelingen (zoals Europese wetgeving).
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Deel 2. Beleidstheorie
Wat vindt u van de vijf gestelde kerndoelen in het visiedocument?

doorslaggevende rol (zoals de KRW, Europese financiering zoals INTERREG, nationale
Dient de verdeling van projecten aan Duitse en Nederlandse zijde gelijk te zijn? Moeten de

wetgeving zoals Ruimte voor de Rivier)?

Duitse en Nederlandse zijde voldoende evenveel projecten uitvoeren?
Wat vindt u van de Duitse bijdrage aan de realisering van de gestelde kerndoelen (m.b.t. de
Omschrijft u de Vechtvisie anno 2018 als vigerend en draagt het document in uw optiek nog

Vechtvisie)? (denk hierbij aan geen vergelijkbaar programma als RvdV)

bij aan de realisering van grensoverschrijdende ideeën?
Wat vindt u van de Nederlandse bijdrage aan de realisering van gestelde kerndoelen (m.b.t.
Deel 3. Beleidsimplementatie & doelbereiking

de Vechtvisie)?

Heeft de grensoverschrijdende Vechtvisie naar uw inziens een direct effect geleverd in
Nederland én Duitsland?

Vindt

u

de

grensoverschrijdende

Vechtvisie

een

noodzakelijk

document

om

grensoverschrijdend samenwerken te stimuleren of dient anno 2018 naar andere vormen
[BESPREKEN OVERZICHT UITGEVOERDE PROJECTEN, PER THEMA BESPREKEN!

van samenwerking gekeken te worden (zoals het formaliseren van activiteiten etc.)?

Indien de grensoverschrijdende Vechtvisie niet was opgesteld, hadden geen ontwikkelingen

Deel 4. Acceptatie beleid en toekomstige ontwikkelingen

rondom de Vecht plaatsgevonden in Duitsland en Nederland (policy on/policy off). Bent u het

Wat zou u graag willen verbeteren aan de samenwerking tussen Nederland en Duitsland

met deze stelling eens of oneens?

vanuit uw eigen ervaring?

Zijn er naar uw mening voldoende middelen (zoals capaciteit personeel en financiële

Het Programma Ruimte voor de Vecht heeft een sterke relatie met de Vechtvisie, zodra dit

budgetten) ter

programma ten einde loopt, hoe ziet u dan de invulling van de Vechtvisie vanuit NL zijde?

beschikking om de gestelde ambities van de grensoverschrijdende Vechtvisie uit te voeren?
Welke projecten zou uw organisatie nu/in de toekomst graag willen uitvoeren in een
Wordt het document in de dagelijkse praktijk gebruikt in uw organisatie? En zijn de

grensoverschrijdend verband?  

belanghebbende partijen op de hoogte van grensoverschrijdende ambities (zoals de
Vechtvisie)?

Hoe ziet u toekomstige samenwerkingen tussen Nederland en Duitsland?

Een uitvoeringsprogramma voor de grensoverschrijdende Vechtvisie ontbreekt op dit
moment. Wat is uw mening hierover?
Worden de projecten op eigen initiatief uitgevoerd of speelt wetgeving/financiering een
113

INTERVIEW 2: WATERSCHAP VECHTSTROMEN – PROJECTLEIDER LIVING VECHT-DINKEL/

Hoe   belangrijk zijn Europese subsidies voor het waterschap? [bespreken

ADVISEUR SUBSIDIE

financieringsstructuur) > wat zijn de voor- en nadelen van Europese subsidies

Deel 1. Actoren & samenwerkingen

Een uitvoeringsprogramma voor de grensoverschrijdende Vechtvisie ontbreekt op dit

Hoe ziet u de rol van het waterschap t.o.v. andere betrokken actoren? (wat is de exacte rol

moment. Wat is uw mening hierover?

van de provincie?) > wat is de rol van het waterschap Drents Overijsselse Delta?
Worden projecten dankzij de Vechtvisie uitgevoerd of passen ontwikkelingen binnen de
Welke actor/personen zijn/is voor u het meest belangrijk? (aan zowel Nederlandse als Duitse

Vechtvisie? (bespreken nationale-Europese wetgeving t.o.v. informele afspraken).

zijde)
Wat vindt u van de Duitse bijdrage aan de realisering van de gestelde kerndoelen (m.b.t. de
Wat zou u graag willen verbeteren aan de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse

Vechtvisie)? (denk hierbij aan een vergelijkbaar programma als RvdV)

actoren?
Wat vindt u van de Nederlandse bijdrage aan de realisering van gestelde kerndoelen (m.b.t.
Wat vindt u van de Duitse organisatie rondom maatregelen m.b.t. water- en

de Vechtvisie)?

natuurherstelprojecten?
Vindt

u

de

grensoverschrijdende

Vechtvisie

een

noodzakelijk

document

om

Deel 2. Beleidsimplementatie & doelbereiking

grensoverschrijdend samenwerken te stimuleren of dient anno 2018 naar andere vormen

Hoe zou u de ontwikkelingen in de Vecht aan Nederlandse en Duitse zijde omschrijving Y de

van samenwerking gekeken te worden (zoals het formaliseren van activiteiten etc.)?

periode tussen 2013-2017?
Deel 3. Acceptatie beleid en toekomstige ontwikkelingen
Heeft de grensoverschrijdende Vechtvisie naar uw inziens een direct effect geleverd in

Het Programma Ruimte voor de Vecht heeft een sterke relatie met de Vechtvisie, zodra dit

Nederland én Duitsland? [bespreken projectenlijst]

programma ten einde loopt, hoe ziet u dan de invulling van de Vechtvisie vanuit NL zijde?

Wat vindt u van de Duits-Nederlandse samenwerking in het project van LIVING Vecht-Dinkel?

Welke projecten zou uw organisatie nu/in de toekomst graag willen uitvoeren in een
grensoverschrijdend verband?

Zijn er naar uw mening voldoende middelen (zoals capaciteit personeel en financiële
budgetten) ter beschikking om de gestelde ambities van de grensoverschrijdende Vechtvisie
uit te voeren?
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Hoe ziet u toekomstige samenwerkingen tussen Nederland en Duitsland?

INTERVIEW 3: WATERSCHAP VECHTSTROMEN – ACCOUNTMANAGER RELATIEBHEER

periode tussen 2013-2017?

NEDERLAND-DUITSLAND
Heeft de grensoverschrijdende Vechtvisie naar uw inziens een direct effect geleverd in
Deel 1. Actoren & samenwerkingen

Nederland én Duitsland? [bespreken projectenlijst]

Hoe ziet u de rol van het waterschap t.o.v. andere betrokken actoren? (wat is de exacte rol
van de provincie?)

Zijn er naar uw mening voldoende middelen (zoals capaciteit personeel en financiële
budgetten) ter

Welke actor/personen zijn/is voor u het meest belangrijk? (aan zowel Nederlandse als Duitse

beschikking om de gestelde ambities van de grensoverschrijdende Vechtvisie uit te voeren?

zijde)

(zowel NL als Duitsland)

Door de jaren heen zijn verschillende vertegenwoordigers van functie gewisseld in

Een uitvoeringsprogramma voor de grensoverschrijdende Vechtvisie ontbreekt op dit

Nederland waardoor de samenstelling van het GPT/GSG regelmatig is gewisseld. Hebben

moment. Wat is uw mening hierover?

deze wisselingen een effect gehad op de samenwerking in uw optiek?
Worden projecten dankzij de Vechtvisie uitgevoerd of passen ontwikkelingen binnen de
Wat zou u graag willen verbeteren aan de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse

Vechtvisie? (bespreken nationale-Europese wetgeving t.o.v. informele afspraken).

actoren?
Wat vindt u van de Duitse bijdrage aan de realisering van de gestelde kerndoelen (m.b.t. de
Wat vindt u van de Duitse organisatie rondom maatregelen m.b.t. water- en

Vechtvisie)? (denk hierbij aan een vergelijkbaar programma als RvdV)

natuurherstelprojecten?
Wat vindt u van de Nederlandse bijdrage aan de realisering van gestelde kerndoelen (m.b.t.
Deel 2. Beleidstheorie

de Vechtvisie)?

Omschrijft u de Vechtvisie anno 2018 als vigerend en draagt het document in uw optiek nog
bij aan de realisering van grensoverschrijdende ideeën?

Vindt

u

de

grensoverschrijdende

Vechtvisie

een

noodzakelijk

document

om

grensoverschrijdend samenwerken te stimuleren of dient anno 2018 naar andere vormen
Wat zou u graag in de toekomst willen veranderen aan de gestelde ambities?

van samenwerking gekeken te worden (zoals het formaliseren van activiteiten etc.)?

Deel 3. Beleidsimplementatie & doelbereiking

Deel 4. Acceptatie beleid en toekomstige ontwikkelingen

Hoe zou u de ontwikkelingen in de Vecht aan Nederlandse en Duitse zijde omschrijving in de

Het Programma Ruimte voor de Vecht heeft een sterke relatie met de Vechtvisie, zodra dit
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programma ten einde loopt, hoe ziet u dan de invulling van de Vechtvisie vanuit NL zijde?

Welke rol vervult gebietskooperation Vechte?
Hoe omschrijft u de samenwerking in de periode van 2013-2016?

Welke projecten zou uw organisatie nu/in de toekomst graag willen uitvoeren in een
grensoverschrijdend verband?

Welke partners zijn aan NL van belang op het gebied van toerisme/stadsontwikkeling/
beleving?

Hoe ziet u toekomstige samenwerkingen tussen Nederland en Duitsland?
Deel 2. Beleidstheorie
MAIL CONTACT NADERE VRAGEN: WATERSCHAP VECHTSTROMEN – PROJECTLEIDER

Dient de verdeling van projecten aan Duitse en Nederlandse zijde gelijk te zijn? Moeten de

GRENSMEANDER

Duitse en Nederlandse zijde voldoende evenveel projecten uitvoeren?

Welke beleidsimplementatie barrières heeft u ervaren gedurende de uitvoering van het

De Vecht is aan Duitse minder manifest, wat vindt u hiervan?

project Grensmeander?
Zijn de beleidsveronderstellingen door de jaren heen in uw optiek veranderd? Zo ja, welke
Wat zijn volgens u aandachtspunten in het project geweest?

ontwikkelingen ziet u hier?

INTERVIEW 4: WATERSCHAP VECHTSTROMEN - VOORMALIG TREKKER EN OPSTELLER VAN

Welke rol speelde de Europese subsidie ten tijde van het opstarten van de Vechtvisie?

DE GRENSOVERSCHRIJDENDE VECHTVISIE
Deel 1. Actoren & samenwerkingen

Wat vindt u van de eisen vanuit Europa?

Door de jaren heen zijn verschillende vertegenwoordigers van functie gewisseld in Nederland
waardoor de samenstelling van het GPT/GSG regelmatig is gewisseld. Hebben deze

Wat vindt u van de kerndoelen anno 2018?

wisselingen een effect gehad op de samenwerking in uw optiek? (waarom is de provincie
eruit gestapt?)

Deel 3. Beleidsimplementatie & doelbereiking
Wat zijn in uw optiek de grootste uitdagingen/barrières in het realiseren van water- en

Waarom is de Bezirksregierung en het Vechteverband niet onderdeel van het GPT/GSG

natuurherstelprojecten rondom de Vecht (in NL en DL)?

geworden? (wat is de exacte wettelijke verantwoordelijkheid van de Bezirksregierung m.b.t.
de Vecht want als ik het goed begrijp bestaan geen waterschappen in dit deel van de Vecht)

Wat vindt u van de organisatie van het Duitse waterbeheer? (verhoudingen LGB, NLWKN etc.)

Wat is de exacte rol van het Vechteverband (en hoe worden zij gefinancierd)?

Hoe verliepen uitvoeringsprojecten in de periode van 2013-2017?
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Zijn er naar uw mening voldoende middelen (zoals capaciteit personeel en financiële

INTERVIEW 5: TU TWENTE HANS BRESSERS – EXPERT INTERVIEW

budgetten) ter

- Welke aspecten zijn naar uw inziens van belang bij een grensoverschrijdende evaluatiestudie

beschikking om de gestelde ambities van de grensoverschrijdende Vechtvisie uit te voeren?  

t.o.v. van een binnenlandse studie?

(zowel aan Nederlandse als Duitse zijde)

- Wat vindt u van het grensoverschrijdende platform GPRW?  En wat vindt u van de indeling
van grenscommissies in het stroomgebied van de Vecht-Dinkel?

Wat vindt u van de Nederlandse bijdrage aan de realisering van gestelde kerndoelen (m.b.t.

- Hoe ziet u de toekomstige samenwerkingen langs de grens tussen Nederland en Duitsland

de Vechtvisie)?

- Wat vindt u van een mogelijk grensoverschrijdend waterschap of grensoverschrijdend
orgaan tussen NL en DL voor de Vecht, acht u dit kansrijk?

Vindt

u

de

grensoverschrijdende

Vechtvisie

een

noodzakelijk

document

om

- Hoe grensoverschrijdend vindt u de Europese subsidiering plaats?

grensoverschrijdend samenwerken te stimuleren of dient anno 2018 naar andere vormen

- Bespreken hoe afhankelijk is een grensoverschrijdende samenwerking van Europese

van samenwerking gekeken te worden (zoals het formaliseren van activiteiten etc.)?

subsidiering en hoe duurzaam is een éénmalige subsidie?
- Hoe ziet u de invulling na RvdV aan Nederlandse zijde?

Welke subsidies waren van belang voor het opstellen en uitvoeren van de Vecht? (rol Europa

- Kent u wellicht publicaties die interessant kunnen zijn voor mijn theoretische kader? (m.b.t.

bespreken en hoe grensoverschrijdend zijn de subsidie aanvragen?)

de uitvoering van grensoverschrijdende projecten)
- Wat kan er naar uw inziens beter georganiseerd worden aan Duitse zijde?

Wat zijn naar uw mening de grootste uitdagingen in het watermanagement van Nederland

- Wat kan er naar uw inziens beter georganiseerd worden aan Nederlandse zijde?

en Duitsland (bijvoorbeeld de beschikbaarheden van gronden etc.)

- Wat waren aan NL uitdagingen bij de uitvoering van rivierherstelmaatregelen?

Deel 4. Acceptatie beleid en toekomstige ontwikkelingen

INTERVIEW 6: WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI – EXPERT INTERVIEW

Wat zou u graag willen verbeteren aan de samenwerking tussen Nederland en Duitsland

- Hoe ervaart u de samenwerking tussen NL-DL in het grens gebied uit uw eigen ervaring?

vanuit uw eigen ervaring?

- Hoe kijkt u bijvoorbeeld naar de verschillen in aanpak tussen verschillende stroomgebieden?

Het Programma Ruimte voor de Vecht had een sterke relatie met de Vechtvisie, zodra dit

- Wat vindt u van de organisatie van het waterbeheer aan Duitse zijde? [verschillen tussen

programma ten einde loopt, hoe ziet u dan de invulling van de Vechtvisie vanuit NL zijde?

deelstaten Niedersachsen en NRW]
- Wat is uw mening over grensoverschrijdende ambitiedocumenten, zoals de

Hoe ziet u toekomstige samenwerkingen tussen Nederland en Duitsland?

grensoverschrijdende vechtvisie? (bespreken of dit type aanpak een effect oplevert)
- Wat vindt u van de financieringsstructuur vanuit de EU?
- Wat zijn vanuit uw eigen ervaringen de grootste uitdagingen in de samenwerking tussen
Nederland en Duitsland?
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- Bespreken grensoverschrijdende structuur

Wat zijn op dit moment grote uitdagingen in de samenwerkingen tussen Duitse actoren (bv.

- Wat vindt u van de organisatie in het stroomgebied van Rijn Delta Oost?  En vindt u de

Interne organisatie, Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken/Steinfurt etc.)?

organisatie hiervan effectief?
- Wat zijn volgens u de verklarende factoren waarom natuur- en rivierherstelprojecten soms

Wat zijn de grootste voordelen voor Duitsland om mee te participeren in dit netwerk?

lastig uit te voeren zijn Duits-NL vanuit uw ervaring? (rol financiën, institutionele verschillen
en middelen)

Deel 2. Beleidsimplementatie & doelbereiking

- Hoe ziet u toekomstige grensontwikkelingen tussen Nederland en Duitsland?

Welke documenten zijn leidend voor de uitvoering van projecten op het gebied van water- en
natuurherstelprojecten? (bespreken massnahmen concept Vechte)

INTERVIEW 8: NLWKN– DEZERNATSLEITERIN NLWKN MEPPEN
Deel 1. Actoren & samenwerkingen

Zijn er naar uw mening voldoende middelen (zoals capaciteit personeel en financiële

Hoe is de organisatie rondom rivier- en natuurherstelprojecten binnen het NLWKN geregeld?

budgetten) ter  

(bv. Wie is waarvoor verantwoordelijk, rol natuurogranisaties)

beschikking om de gestelde ambities van de grensoverschrijdende Vechtvisie uit te voeren?  

Wat vindt u van deze organisatie van het waterbeheer in Niedersachsen? En wat zou u graag

Wat zijn de grootste uitdagingen/obstakels in het realiseren van uitvoeringsprojecten

willen veranderen? (rol NLWKN bespreken, hoe ziet u de rol van uw organisatie?, let op twee

rondom de Vecht?

delen)
Wat vindt u van de ontwikkelingen langs de Vecht aan zowel Nederlandse als Duitse zijde in
Door de jaren heen zijn verschillende vertegenwoordigers van functie gewisseld in

de periode van 2013-2017?

Nederland waardoor de samenstelling van het GPT/GSG regelmatig is gewisseld. Hebben
deze wisselingen een effect gehad op de samenwerking in uw optiek?

Heeft de grensoverschrijdende Vechtvisie naar uw inziens een direct effect geleverd in
Nederland én Duitsland? [BESPREKEN OVERZICHT UITGEVOERDE PROJECTEN, PER THEMA

Maakt u nog onderdeel uit van het GPT? En wat vindt u van de GPT/GSG vergaderingen?

BESPREKEN]

Hoe ziet u de rol van Bezirksregierung Münster?

Welke projecten worden grensoverschrijdend uitgevoerd?

Welke Duitse actor neemt op dit moment een leidende rol in het realiseren van water- en

Welke projecten voert Duitsland uit?

natuurherstel projecten? (oftewel, welke actor zou een leidende rol moeten nemen?)
Worden de projecten op eigen initiatief uitgevoerd of speelt wetgeving/financiering een
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doorslaggevende rol (zoals de KRW, Europese financiering zoals INTERREG, nationale

Welcher Akteur ist am wichtigsten für die Ausführung von Wiederherstellungsmaßnahmen

wetgeving)?

für den Fluss und die Natur in der Vechte?

Krijgen Duitse waterbeheerders voldoende budgetten vanuit het Land?

Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit beteiligten Akteuren bei der Durchführung von
Projekten die der Wiederherstellung von Natur- und Flussrestaurierungsprojekten dienen?

Wat vindt u van de Duitse bijdrage aan de realisering van de gestelde kerndoelen (m.b.t. de

Und was sind die größten Herausforderungen zwischen den beteiligten deutschen Akteuren?

Vechtvisie)?
Was sind die größten Unterschiede in den Ansichten über den Fluss zwischen (zum Beispiel)
Wat vindt u van de Nederlandse bijdrage aan de realisering van gestelde kerndoelen (m.b.t.

dem Bundesland Niedersachsen, LGB, NLWKN und den Kreisen Steinfurt, Borken und

de Vechtvisie)?  

Coesfeld?

Deel 3. Acceptatie beleid en toekomstige ontwikkelingen

Mit welchem Akteur würden Sie den Kontakt gerne verbessern wollen?

Wat zou u graag willen verbeteren aan de samenwerking tussen Nederland en Duitsland
vanuit uw eigen ervaring?

Teil 2. Politische Theorie
Was sind wichtige Themen für NLWKN mit Bezug auf die Vechte? Und wie würden Sie die

Hoe omschrijft u de rol van het NLWKN over circa 15 jaar in het waterbeheer van Duitsland?

Vechte in Zukunft gerne entwickeln wollen?

Welke projecten zou uw organisatie nu/in de toekomst graag willen uitvoeren in een

Welche Dokumente sind bei der Ausführung von Projekten zur Wiederherstellung von

grensoverschrijdend verband?

Wasser und Natur von Bedeutung? Und was sind wichtige Dokumente für die Realisierung/
Durchführung von Maßnahmen?

Hoe ziet u toekomstige samenwerkingen tussen Nederland en Duitsland?
Was ist Ihre Meinung zu  den eben genannten Ambitionen in der Vechte?
INTERVIEW 9: NLWKN – BELEIDSMEDEWERKER BEHEER VECHT (BEHEER EN ONDERHOUD)
Teil 1. Akteure & Zusammenarbeit

Teil 3. Politische Umsetzung & Zielerreichung

Welche Rolle hat NLWKN mit Bezug auf die Vechte? Und würden Sie etwas an dieser Rolle

Stehen Ihrer Ansicht nach genügend Mittel (z.B. personelle und finanzielle Kapazitäten) für

verändern wollen?

die Verwirklichung der Ziele im Rahmen der grenzüberschreitenden Vechtetal-Strategie zur
Verfügung?
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Welche Faktoren haben Ihrer Ansicht nach eine negative Einfluss auf die Umsetzung von

Wie ist die Kommunikation zwischen Deutsche Akteure (zum Beispiel zwischen NLWKN, Kreis

Projekten? (zum Beispiel die Verfügbarkeit von Flächen, personelle/finanzielle Kapazitäten)

Steinfurt und andere Deutsche Akteure)? Und welcher Akteure ist die wichtigste Akteur für
die Landkreis Grafschaft Bentheim?

Wie bewerten Sie den deutschen und wie den niederländischen Beitrag zur Umsetzung der
angestrebten Kernziele der Vechtetal-Strategie in der Zeit von 2013-2017?

Mit welchem Akteur möchten Sie den Kontakt verbessern?

Teil 4. Politische Akzeptanz und künftige Entwicklungen

Welcher niederländische/deutsche Akteur sollte künftig eine führende Rolle spielen,

Was würden Sie, basiert auf Ihre eigenen Erfahrungen, gerne an der Zusammenarbeit

damit der Erfolg der Vechtetalstrategie erhöht werden kann? (Sollte die Kapazität aus dem

zwischen den Niederlanden und Deutschland verbessern wollen?

Programmteam oder aus externer Betreuung stammen?)

Was für eine Rolle sehen Sie für NLWKN in der deutschen Wasserverwaltung in 15 Jahren?

Teil 2. Politische Theorie

Und wie würden Sie diese Rolle genauer beschreiben?

Was halten Sie von den fünf Kernsätze im Strategiedokument? Ich meine damit die
Entwicklungen rund um die Themen Wasserschutz, Naturschutz, Tourismus, Rekreation und

INTERVIEW 10: LANDKREIS GRAFSCHAFT BENTHEIM – AFDELINGSHOOFD WATER

Bewustssein. Welches Thema hat die höchste Priorität? Ich habe hier den Überblick von die

Teil 1. Akteure & Kooperationen

Kernsätze. Können Sie ihre Vision für jedes Kernsätze geben?

Was verstehen Sie unter grenzüberschreitender Zusammenarbeit? Sind Sie der Ansicht, dass
die Umsetzung von Projekten grenzüberschreitend erfolgen sollte?

Was sind wichtige Themen für Landkreis Grafschaft Bentheim in der Vechte entwicklung?

Welche Rolle erfüllt die Landkreis Grafschaft Bentheim in der partnerschaft für die

Was sind die größten Unterschiede in den Ansichten über den Fluss zwischen LGB, NLWKN

grensuberschreitende Vechtetalstragie?

und Kreis Steinfurt, Borken und Coesfeld? Und wie die Kommunen darüber?

Im Laufe der Jahre haben verschiedene Vertreter auf niederländischer Seite andere Aufgaben

Sollten die Projekte gleichmäßig über Deutschland und die Niederlande verteilt sein?

übernommen. Dadurch hat sich die Zusammenstellung des GPT/der GSG regelmäßig
geändert. Haben sich diese Wechsel aus Ihrer Sicht auf die Zusammenarbeit ausgewirkt?

Ist die Vechtetalstrategie aus Ihrer Sicht noch gültig und trägt das Dokument noch zur
Umsetzung grenzüberschreitender Ideen bei?

Welche(r) Partner/welche Person(en) spielt/spielen Ihrer Ansicht nach zum jetzigen Zeitpunkt
eine wichtige Rolle bei der Realisierung der grenzüberschreitenden Vechtetalstrategie?

Teil 3. Politische Umsetzung & Zielerreichung
Hatte die grenzüberschreitende Vechtetalstrategie Ihres Erachtens einen unmittelbaren
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Effekt in den Niederlanden und Deutschland? Sind zum Beispiel ausreichende

Werden die Projekte aus eigener Initiative durchgeführt oder spielt Gesetzgebung/

Renaturierungsmaßnahmen und Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen?

Finanzierung eine maßgebliche Rolle (wie etwa WRRL, europäische Fördermittel wie z.B.
INTERREG)

Jetzt möchte ich gerne das Umsetzungsprogramm von 2009-2013 mit Ihnen besprechen.
Ich würde gerne wissen, ob die Projekte umgesetzt sind. Ich habe die geplante Projekten in

Wie bewerten Sie den niederländischen Beitrag zur Umsetzung der angestrebten Kernziele

das Umsetzungsprogramm ausgewählt. Können Sie mir sagen, ob die Projekten durchgeführt

der Vechtetalstrategie?

wurden? Wenn nicht, warum nicht?
Wie bewerten Sie den deutschen Beitrag zur Umsetzung der angestrebten Kernziele der
Welche Projekte wurden in den letzten Jahren durchgeführt?

Vechtetalstrategie? Sind Sie der Ansicht, dass ein Dokument wie die grenzüberschreitende
Vechtetalstrategie zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit notwendig ist

Ist die Vechtetalstrategie auf deutscher Seite in ein nationales Programm eingebunden?

oder sollten andere Formen der Zusammenarbeit geprüft werden (wie etwa Formalisierung

Welche Struktur had die umsetzung in Deutschland?

von Aktivitäten etc.)?

Wie beurteilen Sie die Entwicklungen an der Vechte auf deutscher Seite?

Teil 4. Politische Akzeptanz und künftige Entwicklungen
Was würden Sie aus eigener Erfahrung gerne an der Zusammenarbeit zwischen den

Ohne die grenzüberschreitende Vechtetalstrategie hätten in Deutschland und den

Niederlanden und Deutschland verbessern?

Niederlanden keine Entwicklungen an der Vechte stattgefunden (Policy on/Policy off).
Stimmen Sie dieser Aussage zu oder nicht zu?

Welche Projekte würde Ihre Organisation jetzt/in Zukunft gerne grenzüberschreitend

Stehen Ihrer Ansicht nach genügend Mittel (z.B. personelle und finanzielle Kapazitäten) für die

durchführen?

Verwirklichung der Zielsetzungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Vechtetalstrategie
zur Verfügung?

Wie sehen Sie die künftige Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Deutschland?

Wird das Dokument im Rahmen der täglichen Arbeit Ihrer Organisation genutzt? Und sind

INTERVIEW 11: GRAFSCHAFT BENTHEIM TOURISMUS – PROGRAMMALEIDER LEADER

die Beteiligten über grenzüberschreitende Ziele (wie etwa die Vechtetalstrategie) informiert?

REGION BENTHEIM
Teil 1. Akteure & Kooperationen

Momentan fehlt ein Umsetzungsprogramm für die grenzüberschreitende Vechtetalstrategie.

Welche Rolle erfüllt der Landkreis Grafschaft Bentheim in der Partnerschaft für die

Was ist Ihre Meinung dazu?

Grenzüberschreitende Vechtetal Strategie (für die Themen Tourismus/Stadtentwicklung/
Bewusstsein)? Ist die LGB zum Beispiel ein wichtiger Träger anno 2018?
121

Im Laufe der Jahre haben verschiedene Vertreter auf niederländischer Seite andere Aufgaben

Teil 2. Politische Theorie

übernommen. Dadurch hat sich die Zusammenstellung des GPT/der GSG regelmäßig

Was halten Sie von den Kernsätzen im Strategiedokument (über Stadtentwicklung/Tourismus/

geändert. Hatten diese Wechsel Ihrer Meinung nach Auswirkungen auf die Zusammenarbeit?

Bewusstsein)? Welches Thema hat Ihrer Meinung nach die höchste Priorität? Ich habe hier
die Übersicht der Kernsätze. Könnten Sie mir bitte Ihre Vision für jeden dieser Kernsätze kurz

Welche(r) Partner/welche Person(en) spielt/spielen Ihrer Ansicht nach zum jetzigen Zeitpunkt

umschreiben?

eine wichtige Rolle bei der Realisierung der grenzüberschreitenden Vechtetal Strategie (für
die Kernsätze/Themen Tourismus/Stadtentwicklung/Bewusstsein?

Was sind wichtige Themen/Projekte für den Landkreis Grafschaft Bentheim mit Bezug auf die
Entwicklung  der Vechte?  

Wie ist die Kommunikation zwischen den deutschen Akteuren organisiert (zum Beispiel
zwischen Samtgemeinde Schüttorf, Samtgemeinde Uelsen, Stadt Bad Bentheim,

Was für eine Rolle hat die Vechtetal Strategie für die LGB anno 2018? Und haben durch die

Samtgemeinde Emlichheim, Stadt Nordhorn)? Und welcher Akteur ist der wichtigste Akteur

Vechtetal-Strategie Entwicklungen stattgefunden?

für den Landkreis Grafschaft Bentheim?
Welche Dokumente sind bei der Ausführung von touristischen Projekten von Bedeutung?
Welcher niederländische/deutsche Akteur sollte Ihrer Meinung nach zukünftig eine führende

Und was sind wichtige Dokumente für die Realisierung/Durchführung von Maßnahmen?

Rolle spielen, um den Erfolg der Vechtetal Strategie zu steigern?
Ist die Vechtetal Strategie aus Ihrer Sicht noch gültig und trägt das Dokument noch zur
Gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen niederländischen und deutschen Akteuren?

Umsetzung grenzüberschreitender Ideen bei?

Und zwischen welchen Akteuren findet die meiste Zusammenarbeit statt?
Welche Dokumente sind bei der Ausführung von Projekten (für Tourismus/Stadtentwicklung
Mit welchem (deutschen/niederländischen) Akteur würden Sie den Kontakt gerne

etc.) von Bedeutung?

verbessern?
Teil 3. Politische Umsetzung & Zielerreichung
Was ist Ihre Meinung über die Zusammenarbeit in der GPT/GSG? Und was würden Sie gerne

Hatte die Grenzüberschreitende Vechtetal-Strategie Ihres Erachtens einen unmittelbaren

ändern in der Zukunft?

Effekt in den Niederlanden und Deutschland? (wie beschreiben Sie die Rolle in Bezug auf der
Vechtetal Strategie)

Was ist Ihre Meinung über den niederländischen Beitrag in touristischen Projekten? Und was
könnte Ihrer Meinung nach verbessert werden?
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Welche

Projekte

wurden

in

den

letzten

Jahren

durchgeführt?

(besprechen

Umsetzungsprogramm Vechtetal Strategie auf Deutschen Seite)

Sind Sie der Ansicht, dass ein Dokument wie die Grenzüberschreitende Vechtetal Strategie
zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit notwendig ist oder sollten
andere Formen der Zusammenarbeit in Erwägung gezogen werden (wie etwa Formalisierung

Welche Faktoren haben Ihrer Ansicht nach einen negativen Einfluss auf die Umsetzung von

von Aktivitäten etc.)?

Projekten?
Teil 4. Politische Akzeptanz und künftige Entwicklungen
Stehen Ihrer Ansicht nach genügend Mittel (z.B. personelle und finanzielle Kapazitäten)

Wie bewerten Sie den niederländischen Beitrag zur Umsetzung der angestrebten Kernziele

für die Verwirklichung der Zielsetzungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Vechtetal

der Vechtetal Strategie?

Strategie zur Verfügung?

Was würden Sie aus eigener Erfahrung gerne an der Zusammenarbeit zwischen den
Niederlanden und Deutschland verbessern?

Wie wichtig sind die LEADER Subventionen oder andere Europäische Subventionen für die
LGB?

Welche Projekte würde Ihre Organisation jetzt/in Zukunft gerne grenzüberschreitend
durchführen?

Wird das Dokument im Rahmen der täglichen Arbeit Ihrer Organisation genutzt? Und sind die
Beteiligten über grenzüberschreitende Ziele (wie etwa die Vechtetal Strategie) informiert?

Wie sehen Sie die künftige Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Deutschland?

Momentan fehlt ein Umsetzungsprogramm für die grenzüberschreitende Vechtetal Strategie.

Was für eine Rolle sehen Sie für die LGB in 15 Jahren? Und wie würden Sie diese Rolle

Was ist Ihre Meinung dazu?

genauer beschreiben?

Werden die Projekte aus eigener Initiative durchgeführt oder spielt Gesetzgebung/

INTERVIEW 12- SAMTGEMEINDE EMLICHHEIM – BELEIDSMEDEWERKEN & BURGEMEESTER

Finanzierung eine maßgebliche Rolle (wie das LEADER-Program)?

Teil 1. Akteure & Zusammenarbeit
Welche Rolle hat die Samtgemeinde Emlichheim mit Bezug auf die Vechte? Und würden Sie

Wie bewerten Sie den deutschen Beitrag zur Umsetzung der angestrebten Kernziele der

etwas an dieser Rolle verändern wollen?

Vechtetal-Strategie?
Welcher Akteur ist am wichtigsten für die Ausführung von Projekten in der Vechte und das
Vechtetal? [Tourismus und Stadtentwicklung auf deutscher und niederländischer Seite]  

Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit beteiligten Akteuren bei der Durchführung von
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Projekten? Und was sind die größten Herausforderungen zwischen den beteiligten deutschen/

Was ist Ihre Meinung über den eben genannten Ambitionen in der Vechtetal Strategie? Und

niederländischen Akteuren?

welche Rolle erfüllt die Samtgemeinde Emlichheim in das GPT jetzt und in der Zukunft?  

Was sind die größten Unterschiede in den Ansichten über den Fluss zwischen (zum Beispiel)

Teil 3. Politische Umsetzung & Zielerreichung

dem Bundesland Niedersachsen, LGB, NLWKN, Nordhorn, Hardenberg und den Kreisen

Ich möchte gerne das Umsetzungsprogramm der Vechtetal Strategie besprechen. Ich würde

Steinfurt, Borken und Coesfeld?

gerne wissen ob die Projekte durchgeführt sind oder warum Sie nicht durchgefürht sind
zum Beispiel Vechtsee und reitwege für Pferden

Mit welchem Akteur würden Sie den Kontakt gerne verbessern wollen?
Stehen Ihrer Ansicht nach genügend Mittel (z.B. personelle und finanzielle Kapazitäten) für
Was ist Ihre Meinung über die Zusammenarbeit in der GPT/GSG? Und was würden Sie gerne

die Verwirklichung der Ziele im Rahmen der grenzüberschreitenden Vechtetal-Strategie zur

ändern wollen in der Zukunft (zum Beispiel den Wissenaustausch zwischen deutscher und

Verfügung?

niederländische Gemeinden)?
Welche Faktoren haben Ihrer Ansicht nach einen negativen Einfluss auf die Umsetzung von
Was ist Ihre Meinung über den niederländischen Beitrag in touristischen Projekten? Und was

Projekten? (was für eine Rolle hat die Naturschutz organisation?)

könnte Ihrer Meinung nach verbessert werden?  
Wie bewerten Sie den deutschen und wie den niederländischen Beitrag zur Umsetzung der
Teil 2. Politische Theorie

angestrebten Kernziele der Vechtetal-Strategie in der Zeit von 2013-2017?

Was sind wichtige Themen für Samtgemeinde Emlichheim mit Bezug auf die Vechte? Und
wie würden Sie die Vechte in Zukunft gerne entwickeln wollen?

Teil 4. Politische Akzeptanz und künftige Entwicklungen
Was würden Sie, basiert auf Ihre eigenen Erfahrungen, gerne an der Zusammenarbeit

Was für eine Rolle hat die Vechtetal-Strategie für die Samtgemeinde Emlichheim anno 2018?

zwischen den Niederlanden und Deutschland verbessern wollen?

Und sind Entwicklungen durch die Vechtetal-Strategie aufgetreten? (zum Beispiel ‚integrale
gebiedsontwikkeling Hardenberg-Emlichheim > intentieverklaring/Absichtserklärung

Welche Rolle sehen Sie für die Samtgemeinde Emlichheim in 15 Jahren in der Zusammenarbeit
zwischen Deutschland und den Niederlanden? Und wie würden Sie diese Rolle genauer

Welche Dokumente sind bei der Ausführung von touristischen Projekten von Bedeutung?
Und welche Dokumente sind wichtig für die Realisierung/Durchführung von Maßnahmen?  
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beschreiben?

INTERVIEW 13: BESTUURSDIENST OMMEN-HARDENBERG – ADVISEUR WATER

actoren ervaart in het Vechtdal (m.b.t. het LEADER-programma) en wat u daarbij graag zou

- Is er een intentieverklaring tot stand gekomen tussen Hardenberg en Emlichheim om een

willen verbeteren.

grensoverschrijdend masterplan te formuleren zoals geambieerd wordt tussen Hardenberg
en Emlichheim in 2009?
- In het uitvoeringsprogramma van de Vechtvisie wordt een integraal masterplan tussen
Emlichheim-Hardenberg geambieerd. Klopt het dat dit plan niet is opgesteld? Ik ben hierbij
op zoek naar de implementatiehindernissen gedurende dit proces.
- Verder ben ik benieuwd naar aandachtspunten in de samenwerking zoals in het realiseren
van de fietsroutekaart, het ruiterpadennetwerk, Vechtdalpad en bevaarbaarheid van NL naar
Emlichheim (zie pagina 9 uitvoeringsprogramma).
- Hoe verloopt op dit moment de communicatie tussen Hardenberg en Emlichheim? En welke
gemeente is het meest actief in het grensoverschrijdend afstemmen met Duitse partijen?
- Hoe is de uitwisseling tussen Stadt Nordhorn en de gemeente Hardenberg verlopen voor
het Blauwe Klaslokaal? Zijn hier aandachtspunten voor?
- Bestaan er op dit moment nog ambities om grensoverschrijdend samen te werken voor een
integrale gebiedsontwikkeling (tussen Laar-Hardenberg-Gramsbergen-Emlichheim)?
MAILCONTACT: LEADER NOORD-OVERIJSSEL – GEMEENTE STEENWIJKERLAND
In het kader van mijn masteronderzoek voor de studie Ruimtelijke Ordening & Planologie
aan de Radboud Universiteit Nijmegen voer ik een onderzoek uit naar de beleidseffectiviteit
van de grensoverschrijdende Vechtvisie uit 2009 (onder begeleiding van Tobias Renner –
Projectcoördinator LIVING en Sander Meijerink – Associate Professor Radboud Universiteit).
Hierbij kijk ik naar de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar in het Vechtdal en de Vecht
aan zowel Nederlandse als Duitse zijde. Gedurende mijn onderzoek ga ik op zoek naar de
ontwikkelingen die de Vechtvisie teweeg heeft gebracht. Mijn onderzoek draagt bij aan het
deelproject MR03 van het LIVING project (grensoverschrijdend onderzoek om ervaringen
uit te wisselen ten aanzien van uitvoeringsprojecten in Duitsland en Nederland). Ik zou voor
mijn onderzoek graag willen weten hoe u de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse
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In deze bijlage staan de kenmerken van de Duitse watersector centraal. De
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van overheden en de historische ontwikkelingen
van het Duitse waterbeleid in de Vecht. De kenmerken van de Duitse water sector zijn
nader uitgewerkt omdat bevoegdheden aan Duitse zijde sterk versnipperd zijn door een
hiërarchische werkwijze. Dit resulteert in een complexe samenstelling van verschillende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Algemeen: Duitsland, een federale staat
Duitsland is een federale staat en bestaat uit zestien deelstaten (Länder) waarvan drie
stadstaten (zie Figuur 15). Deze structuur is in het verleden gekozen om de macht te verdelen

Figuur 15 Federalistische systeem Duitsland (Vecht.eu, 2009).

tussen de centrale regering en de Duitse deelstaten om machtsmisbruik te voorkomen (ook
wel het federalisme). De deelstaten zijn gebonden aan eigen wetten die de centrale regering
stelt. Iedere deelstaat heeft dan ook een andere wetgeving en haar eigen kenmerken, ook
voor het waterbeheer. De hiërarchische verdeling van verantwoordelijkheden zijn typerend
voor een federalistisch systeem en verschilt de decentrale eenheidsstaat van Nederland. De
hiërarchische verdeling is sterk terug te zien in het Duitse waterbeleid en -beheer (BUMNR,
2001). In Duitsland is geen sprake van een vergelijkbaar orgaan als het waterschap met
haar unieke bevoegdheden. Daarnaast is geldt in iedere deelstaat een andere bestuurlijke
indeling waardoor bevoegdheden per deelstaat verschillen (Molen, 2011). In het gebied van
de Vecht zijn twee deelstaten van belang: Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Wegens de
verschillen in waterbeheer worden de twee deelstaten en hun betrokkenheid met betrekking
tot de Vecht nader uitgewerkt. In Noordrijn-Westfalen bestaat de bestuurlijke indeling uit de
Regierungsbezirk (Münster), Kreise en kreisangehörige Städte en Gemeinden. In Nedersaksen
bestaat de bestuurlijke indeling uit de Landkreis (Grafschaft Bentheim), de kreisangehörigen
Städte en Gemeinden, ook wel Samtgemeinden mit ihren Mitgliedsgemeinden (zie Figuur
15). In Nedersaksen was sprake van Regierungsbezirke maar deze bestuurlijke regio’s zijn in
2004 opgeheven (NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018).

Figuur 16 Ligging Duitse deelstaten en Kreisen (DeVecht.eu, 2008).
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NRW en NDS voor het stroomgebied van de Vecht nader uitgewerkt. Hieruit blijkt dat het
waterbeleid tussen Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen sterk van elkaar verschilt. Naast
de verschillen tussen Nederlandse en Duitse zijde, zijn verschillen in het Duitse waterbeleid
tussen deelstaten waarneembaar. In het stroomgebied van de Vecht is dus sprake van drie
verschillende institutionele systemen met ieder hun eigen kenmerken.

Tabel 8 Bevoegdheden en verantwoording waterbeheer op basis van wetgeving
(gebaseerd op Niedersächsisches Wassergesetz, 2010 & Landes Wasser Gesetz, 1995).

Figuur 17 Ligging Vecht in landen (DeVecht.eu, 2008, p.9).

Waterbeleid in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen: wer ist zuständig?
De federalistische waterstructuur is terug te zien in de Duitse watersector (LGB, persoonlijke
communicatie, 15 mei, 2018; NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018).
Bevoegdheden aan Duitse zijde zijn door de hiërarchische verhoudingen sterk versnipperd
waardoor directe verantwoordelijkheden complexer dan aan Nederlandse zijde zijn. De
discussie ‘wer ist zuständig?’ wordt dan ook regelmatig gevoerd aan Duitse zijde (Molen,
2011). Om het Duitse werkproces te begrijpen, is een toelichting op specifieke gebruiken
van belang. In het Duitse waterbeheer wordt regelmatig gesproken over ‘Gewässern I, II
oder II Ordnung. De ‘Ordnung’ is gekoppeld aan het type overheid met haar bijbehorende
bevoegdheden. De bevoegdheden per ‘Ordnung’ kunnen per deelstaat verschillen omdat
deelstaat ieder een eigen wetgeving vaststellen (zie voorgaand paragraaf). Tabel 8 geeft
een toelichting op de indeling van wateren in Duitsland op basis van wettelijke grondslagen.
Onderstaand zijn de verantwoordelijkheden van betrokken overheden in de Duitse deelstaten
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Verantwoordelijkheden voor de Vecht in Noordrijn-Westfalen (verantwortliche Behörden)
<

Bezirksregierung Münster: Het Ministerie stelt programma’s van maatregelen en

beheersplannen op (voor waterbeheer, natuurbescherming en ruimtelijke ordening). De
Bezirksregierung staat tussen de oberster Landesbehörde (Ministerium) en de Landrat
als unterer Landesbehörde. De bestuurlijke regio is de ‘Mittlere Wasserbehörde’ voor de
omzetting van de Kaderrichtlijn Water. Ze is verantwoordelijk voor wateren uit de eerste
en tweede categorie. Taken als afwatering, monitoring, waterveiligheid en waterverzorging
behoren tot het bereik van de Bezirksregierung. Verder coördineren zij grensoverschrijdende
projecten in Duits-Nederlandse grenscommissies, in het bijzonder bij de implementatie

van de Kaderrichtlijn Water (DeVecht.eu, 2008; Udink, 2018). Het bestuurlijke gewicht

Verantwoordelijkheden voor de Vecht Nedersaksen (verantwortliche Behörden)

van de Bezirksregierung is vergelijkbaar met een Nederlands ministerie (J. van der Molen,

< Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küstenschutz und Naturschutz

persoonlijke communicatie, 4 juni, 2018). Op het gebied van natuurbescherming is de

(NLWKN): Hoofdzakelijk is het NLWKN belast met de implementatie van de Kaderrichtlijn

Bezirksregierung verantwoordelijk voor de zaken als de aanwijzing van beschermde gebieden

Water (DeVecht.eu, 2008). Het NLWKN is verantwoordelijk voor het opstellen van een

(zoals Natura 2000) en de goedkeuring van landschapsplannen. Als planningsautoriteit stelt

maatregelen programma van de Vecht. Deze organisatie is echter niet verantwoordelijk voor

de Bezirksregierung zogenaamde Regionalplans voor de komende 10-15 jaar.

de uitvoering van deze planmatige ideeën (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018).
Het NLWKN heeft een maatregelenprogramma (ook wel bekend als Maßnahmenkonzept

< Kreisen (Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Steinfurt): Kreisen vormen gemeentelijk verband

Vechte und Dinkel) opgesteld voor het stroomgebied van de Vecht aan Duitse zijde (NRW). In

(Gemeindeverband un Gebietskörperschaft). De Kreisen hebben als ‘Untere Wasserbehörde’

dit document is omschreven wat de geografische kenmerken van de Vecht zijn, de ecologische

een belangrijke toezichthoudende rol (überwachung der Wasserschutzgebietsverordnung).

gesteldheid en de maatregelen voor de Vecht/Dinkel. Deze maatregelen zijn gebaseerd op

De Kreisen zijn nauw betrokken bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. De

het Leitfaden Massnahmenplanung Oberflächengewässer en bestaan uit (1) Durchgängigkeit

Kreisen zijn daarnaast een belangrijke partner om aan te spreken voor lokale problemen.

herstellen (= vispasseerbaarheid herstellen) en Durchgängigkeit optimieren, (2) Natur-Vechte

Kortom treedt de Kreis op als initiator en uitvoerend management van waterbouwkundige

(= natuurlijke rivier, ook wel natuurherstel projecten), (3) Natur-Ufer (= ontwikkeling natuur

en natuurbehoudsmaatregelen. Zo stellen de Kreisen rampenplannen op en traceert zij

aan de Vecht, (4) hydraulisch-mechanische Maßnahmen (= hydrologische-mechanische

ongeoorloofde lozingen (Udink, 2018). Waterontwikkelingsplannen worden in beginsel niet

maatregelen, (5) Ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung (= ecologisch verantwoord

geïnitieerd door Kreisen maar zo bestaat wel een ‘Konzept zur naturnahen Entwicklung der

waterbeheer, (6) Altarmanschluss (= oude meanders aansluiten), (7) Strukturelemente (=

Vechte (2003)’. Voor natuurbescherming vormt de Landkreis (untere Landschaftsbehörde)

herkenbare elementen van de rivier terugbrengen), (8) Natur erleben (= natuur beleven),

de lagere natuurbeschermingsautoriteit op het administratieve niveau. Zij leidt bijvoorbeeld

(9) Extensivierung der Nutzung (= extensiveren van gebruik), (10) Kornmühlen- und

het goedkeuringsproces in termen van de effecten op de natuur en het landschap en voorziet

Ölmühlenwehr, (11) Dinkelwehr Neuenhaus en (12) Vechtesee Nordhorn. Het NLWN is

in financieringsmaatregelen van natuurbehoud (DeVecht.eu, 2008).

verantwoordelijk voor het opstellen van dit type document maar niet voor de uitvoering van
de maatregelen (Federführend für Bestandsaufnahme, Monitoring und Bewirtschaftungsplan

Wasser- und Bodenverbände: Wasser- und Bodenverbände worden gevormd door

ist das NLWKN Meppen (NLWKN, 2013). Volgens respondenten speelt dit document een

grondbeheerders die gezamenlijk waterbeheertaken uitvoeren in een gebied. Zij zijn

belangrijke planningsfunctie aan Duitse zijde (LGB, persoonlijke communicatie, 15 mei, 2018;

verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen en beheren van wateren

NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018). Zij geven echter aan dat eerst gronden

en beheren zichzelf. De Kreisen oefenen toezicht uit op het functioneren van de Wasser-

beschikbaar dienen te komen voordat projecten uitgevoerd worden. Daarnaast is in het

und Bodenverbände. Deze organisaties zijn te vergelijken met de eerste waterschappen aan

document aangegeven dat voor specifieke maatregelen geen budget beschikbaar is. Deze

Nederlandse zijde (H. Tolkamp, persoonlijke communicatie, 25 mei, 2018).

benaderingswijze verschilt van de Nederlandse benaderingswijze (zie beleidsimplementatie-

<

analyse, 5.6).
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< Landkreis Grafschaft Bentheim: Als ‘Untere Wasserbehörder‘ voor wateren van de derde

< Gebietskooperation 32 Vechte: Een ander platform in Duitsland is de Gebietskooperation

categorie zijn de Kreisen verantwoordelijk. De Kreisen zijn verantwoordelijk voor de omzetting

32. In dit platform zitten vertegenwoordigers van het NLWKN, de Kreisen, gemeenten,

van de Kaderrichtlijn Water en vormen een belangrijke aanspreekpartner voor lokale actoren.

Landbouw & Bosbouw partijen, waterverzorging partijen, vertegenwoordigers van de industrie

De Landkreis werkt nauw samen met het NLWKN. Op het gebied van natuurbeheer voert de

en milieubewegingen. Deze samenwerkingsvorm is afkomstig vanuit het Kaderrichtlijn Water

Kreis maatregelen uit (DeVecht.eu, 2008).

beleid waarbij partijen elkaars plannen afstemmen in een ‘bearbeitungsgebiet’ (DeVecht.
eu, 2008).

< Unterhaltungsverband Nr. 114/ Vechteverband: Het Vechteverband - Unterhaltungsund Landschaftspflegeverband 114 is actief in de Vecht. Wettelijk gezien is dit verband

Nederlandse bevoegdheden en verantwoordelijkheden

verantwoordelijk voor het onderhoud aan de Vecht. Wegens een beperkte capaciteit voor

Figuur 18 geeft een overzicht van de Nederlandse verantwoordelijke overheden voor

onderhoudsmaatregelen heeft dit orgaan haar taken uitbesteed aan het NLWKN. Dit is

het waterbeheer en natuurontwikkeling. De positie van het waterschap is hierin uniek

mogelijk op basis van artikel 67 NWG (NLWKN, persoonlijke communicatie 29 mei, 2018).

ten opzichte van Duitsland (maar ook ten opzichte van de rest van de wereld). Daarnaast
dient hierbij vermeld te worden dat de provincie Overijssel verantwoordelijk is voor de

„Der Verband ist für Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern 2. Ordnung in der Grafschaft Bentheim
zuständig (nicht für die Gewässer Vechte und Dinkel, die in der Zuständigkeit des NLWKN Meppen liegen)“ –
(DeVecht.eu, 2008, p. 18).

< Wasser und Bodenverbände: Bestaat uit openbare bedrijven van eigenaren om vrijwillig
waterbeheertaken uit te voeren. De kern bestaat uit het beheren van wateren uit categorie
3. Dit type organisatie vormt een belangrijke schakel in de communicatie over landbouw
belangen (DeVecht.eu, 2008).

Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (GLL): Dit orgaan vormt
een belangrijke aanspreek partner voor het grondmanagement en landmanangement
(DeVecht.eu, 2008; NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018). Daarnaast vormt het
Landwirtschaftkammer een belangrijke rol in de omzetting van de Kaderrichtlijn Water in
verband met haar belangen in de landbouw (zoals de mestproductie).
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grensoverschrijdende afstemming tussen Nederland en Duitsland (Waterschap Vechtstromen,
persoonlijke communicatie, 5 juni, 2018).

Figuur 18 Bevoegdheden Nederland (DeVecht.eu, 2018).
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Nederland en Duitsland werken diverse decennia samen op verschillende schaalniveaus

karakter van de Rijn, zijn oevers en uiterwaarden in de toekomst te zullen blijven beschermen

in de het stroomgebied van de Rijn (zie Figuur 19). Dezelfde personen/organisaties zijn

door nauwer samen te werken. Op dit moment bestaan nog zeven subcommissies langs de

regelmatig terug te zien op verschillende schaalniveaus waardoor een toelichting op

Duitse grens door de opschaling van de afgelopen jaren. De grensoverschrijdende Vechtvisie

samenwerkingsverbanden per schaalniveau een verduidelijking biedt op de complexe

maakt onderdeel uit van de zogenaamd subcommissie Vecht-Dinkel. Deze subcommissie

praktijk. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van samenwerkingsverbanden per

sinds 2006 enkele jaren inactief geweest en sinds kort weer actief (Molen, 2011). De

schaalniveau waarbij de ontwikkeling van verschillende samenwerkingsvormen omschreven

ontbrekende rol van deze commissie heeft uiteindelijk geresulteerd in de opstelling van het

wordt. Hierbij is specifiek gekeken naar de rol van Europese en maatschappelijke invloeden

Grensoverschrijdende Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) in 2013 (Waterschap

op de totstandkoming van grensoverschrijdende gremia.

Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 17 mei, 2018).

Grensverdrag 1960 – de wortels van het samenwerkingsverband
Ten eerste geldt voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland een Grensverdrag
uit 1960. Hieruit is de Permanente Grens Commissie (PGC) ontstaan met de bijbehorende
subcommissie Vecht-Dinkel op regionaal schaalniveau. De samenwerking tussen Nederland
en Duitsland kent een lange geschiedenis. In 1905 werd tussen het toenmalige Koninkrijk
Pruisen en het Koninkrijk der Nederlanden een overeenkomst afgesloten in het kader van
de grensoverschrijdende afwateringsaangelegenheden in het stroomgebied van de rivier de
Vecht. In 1974 werd deze overeenkomst vervangen door een overeenkomst tussen Nederland
en Niedersachsen (Traktaat, 1974). De basis van deze verandering was een Grensverdrag
(1960) tussen Nederland en Duitsland (Bundesgesetzblatt, 1963). In dit grensverdrag zijn
afspraken gemaakt over de samenwerking van de rivieren Eems, Rijn en Dollard. In het verdrag
is vernoemd dat beide landen regelmatig overleg zullen plegen over alle waterstaatkundige
vraagstukken met betrekking tot grenswateren en deze op een bevredigende wijze op te
lossen. De basis voor eerste grenscommissies werd tevens ook gelegd, namelijk in artikel 64,
65 en 68 van het verdrag. Hierbij werd gesteld dat het overleg op hoog ambtelijk niveau in
Permanente Grenswateren Commissie (PGC) en de subcommissies daarvan zou plaatsvinden.
In 1963 is door beide landen de PGC waarbij drie Duitse vertegenwoordigers en twee
Nederlandse vertegenwoordigers benoemt zijn. Anno 1999 geldt het Rijverdrag  waarbij vijf
Europese landen, waaronder Duitsland en Nederland hebben afgesproken het waardevolle

Europese samenwerkingsverbanden – Stuurgroep Rijndelta
In de Kaderrichtlijn Water (2000) wordt gesteld dat coördinatie tussen lidstaten moet
plaatsvinden voor grensoverschrijdende wateren. Naar aanleiding hiervan is in 2003 voor
het internationale werkgebied Rijndelta een overlegstructuur, bestaande uit een Stuurgroep
Rijndelta en de daaronder vallende Werkgroep Rijndelta (ook wel GRD/WGRD) geïnstalleerd.
Deze groepen hebben betrekking op het stroomgebied van de Rijn. Nederland en Duitsland
werken in deze overlegstructuur samen. De belangrijkste taak van dit samenwerkingsorgaan
is zorg te dragen dat de Kaderrichtlijn Water voor het werkgebied Rijndelta gecoördineerd en
uitgevoerd wordt. Dit gebeurd door het uitdragen van rapportageverplichtingen naar Europa
(ook wel de Chapeau berichten). In 2011 heeft de Stuurgroep Rijndelta (SGRD) opdracht
gegeven tot oprichting van een Duits-Nederlandse werkgroep met de thema’s vismigratie,
bereikbaarheid, passeerbaarheid en habitatkwaliteit. Het doel van deze werkgroepen was
ontwikkelingsgericht: aan de slag, afgedwongen door wetgeving, met als doel het bereiken
van een goede toestand in 2027. De samenwerking wordt als positief beschouwd waarbij
aandachtspunten in de realisering van ambities zich voordoen. In 2009 is een gezamenlijk
beheerplan opgesteld voor het gehele Rijndelta gebied. Dit beheerplan was moeilijk uit te
voeren door verschillen in werkwijze en bevoegdheden tussen Nederland en Duitsland. Om
deze reden werden nieuwe beheerplannen niet meer geschreven en dient het platform
ter informatie-uitwisseling (NLWKN, persoonlijke communicatie, 29 mei, 2018; Udink,
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2018). Gesteld kan worden dat de Kaderrichtlijn Water de grensoverschrijdende het

Stuurgroep Vecht & Vechtdal – een vrijwillige samenwerking

samenwerkingsproces heeft gestructureerd en gestimuleerd. Deze structurering heeft een

Sinds 2009 bestaat voor de rivier de Vecht de stuurgroep Vecht & Vechtdal. Dit

impuls aan de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland gegeven

samenwerkingsverband is opgesteld voor een afstemming over de realisering van

(Udink, 2018; Waterschap Vechtstromen, 2018b). De Stuurgroep Rijndelta heeft een

de grensoverschrijdende Vechtvisie. De Stuurgroep Vecht & Vechtdal bestaat uit een

afstemmend karakter waarbij één keer per jaar een bestuurlijk overleg plaatsvindt. Praktische

bestuurlijke grensoverschrijdende Stuurgroep (GSG) en ambtelijk uitvoeringsteam, het

maatregelen worden door dit orgaan dus niet getroffen. Voor praktische maatregelen en

grensoverschrijdende Programma Team (GPT). Deze twee groepen werk aan de ambities van

operationele werkzaamheden is in 2012 het GPRW ingesteld waarbij op regionaal niveau

de Vechtvisie en het Europese project LIVING Vecht-Dinkel. Partners zijn tevreden over deze

gezocht wordt naar uitvoeringsgerichte oplossingen (GPRW.eu, 2018).

samenwerkingsvorm maar geven aan dat die agendavorming steeds beperkter wordt (zie

Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer

H5).

Aanleiding voor het oprichten van het platform was het hoogwater van augustus 2010.
Het GPRW bestaat uit de partners   Landkreis Grafschaft Bentheim en Kreis Borken en
de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel. Op regionaal niveau ligt het accent
op de bevordering van de samenwerking bij de uitvoering van maatregelen uit de
waterbeheerplannen en de uitvoeringsschema’s. Een bestuurlijk overleg in Münster
maakte duidelijk dat de grensoverschrijdende samenwerking bij calamiteiten naar een
hoger niveau moest worden getild. Zoals de naam van het platform al aangeeft richt de
samenwerking zich op de uitvoering van het waterbeleid. De samenwerking ontwikkelt
zich continu. Na een periode van kennismaken, uitwisselen, afstemmen en voorbereiden
zijn we de laatste jaren in de fase van projectuitvoering terecht gekomen. Door de wijze
waarop het platform is georganiseerd, kan de governance in deze ontwikkeling gemakkelijk
meebewegen. Het platform vervult momenteel een spilfunctie in multischalig werken. Dit is
dankzij de uiteenlopende thema’s die het platform oppakt en de contacten die het heeft met
de vele organisaties die daarbij vanuit hun eigen verantwoordelijkheid zijn betrokken. De
samenwerking is in 2016 verlengd tot eind 2019 (GPRW.eu, 2018; Udink, 2018; Waterschap
Vechtstromen, persoonlijke communicatie, 17 mei, 2018).

Figuur 19 Overzicht grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur (Eigen werk, 2018).
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Procesmatige doelstellingen
Tabel 9 Procesmatige doelstellingen (Eigen werk, 2018).
Relatie

1.
2.
3.

Door de inzet van een gemeenschappelijk toekomstbeeld (= middel) wordt het toekomstbeeld ‘een halfnatuurlijke, grenzenloze rivier’ gerealiseerd.
Door de inzet van een bijbehorend grensoverschrijdend platform (GPT/GSG) ontstaat wederzijds vertrouwen tussen partners.
Door een wederzijds vertrouwen tussen partners in het samenwerkingsverband wordt het gemeenschappelijke toekomstbeeld gerealiseerd.

Causale relaties
(oorzaak-gevolg)

1.
2.
3.

Het opstellen van een gemeenschappelijk het toekomstbeeld, leidt tot een hogere kans dat samenwerking plaatsvindt.
Hoe intensiever de communicatie plaatsvindt tussen Duitse en Nederlandse actoren des te groter het vertouwen tussen partners in Nederland en Duitsland.
Hoe sterker het vertrouwen in de samenwerking des te beter de basis voor het realiseren van het gemeenschappelijke toekomstbeeld (DHV & NWP, 2009, p. 14).

Normatieve relatie
(gewenste maatschappelijke
situatie)
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Veronderstelling

Finale relatie
(doel-middel)

Opvattingen waarde & natuur veranderen: De druk op rivieren neemt toe waardoor rivieren naar hun natuurlijke status teruggebracht dienen te worden
Europese invloed: Vanuit Europese wetgeving en regelgeving dienen landen samen te werken om de effecten van klimaatverandering op een lange termijn te beperken
(DHV & NWP, 2009, p. 3)
Behoefte integraliteit: Water en natuur dienen integraal ontwikkeld te worden om de regionale economie te stimuleren. De discours op water- en
natuurherstelprojecten is de afgelopen jaren steeds integraler geworden. Het combineren van verschillende functies in planvorming neemt om deze reden steeds meer
toe (DHV & NWP, 2009, p. 53).
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Figuur 20 Reconstructie procesmatige doelstellingen (Eigen werk, 2018).

Reconstructie procesmatige doelstellingen

Inhoudelijke doelstellingen: Finale & causale relaties
Tabel 10 Finale en causale relaties van inhoudelijke doelen (Eigen werk, 2018).
Kerndoel 1: Water

Thematisch werkveld

Finale relatie

Causale relatie

Inhoud projecten

Rivierhestelmaatregelen nemen

Door een realisering van
rivierherstelmaatregelen (gericht op
meandering, erosie etc.) krijgt de Vecht
een halfnatuurlijk karakter (DHV & NWP,
2009, p. 41).

Hoe meer
rivierherstelmaatregelen in
Nederland en Duitsland worden
uitgevoerd, des te natuurlijker het
karakter van de rivier.

Projecten gericht op het herstellen
van de natuurlijke rivierdynamiek
zoals meandering en erosie.

Hoogwaterveiligheid garanderen

Door het uitvoeren van verschillende
rivierherstelprojecten groeit de Vecht
van 170km naar 200km (DHV & NWP, p.
41).

Hoe meer rivierherstelprojecten,
des te groter de omvang van de
Vecht.

Projecten gericht op het verruimen
van het aantal m3 van de rivier.

Landbouw in het winterbed op
lange termijn extensiveren

Door een duurzame natuurontwikkeling
en extensivering van de landbouw wordt
het landschap verrijkt en ontstaat een
open landschap (DHV & NWP, 2009, p.
49).

Hoe meer initiatieven voor
duurzame natuurontwikkeling en
voor de extensivering van
landbouw, des te opener het
landschap (DHV & NWP, 2009, p.
49).

Projecten gericht op de
extensivering van het winterbed
(zoals extensief beheer met de
inzet van grote grazers) (DHV &
NWP, 2009, p. 49).

Door de inzet van subsidiering wordt de
extensivering van het winterbed
gestimuleerd en ondersteund (DHV &
NWP, 2009, p. 51).

X

Subsidie verstrekking voor
extensivering van het winterbed

Marketing van regionale
producten langs de Vecht

Door een professionele aanpak voor het
vermarkten van regionale producten
wordt de Vecht beter herkenbaar (DHV
& NWP, 2009, p. 51).

Hoe meer initiatieven van lokale
ondernemers om de Vecht te
vermarkten, des te beter regionale
bekendheid van producten uit de
Vecht (DHV & NWP, 2009, p. 49).

Projecten van stichting Dianthus
gericht op
samenwerkingsverbanden tussen
agrariërs (INTERREG/LEADER
verband) (PGV, 2009).

Behoud en ontwikkeling van
natuurgebieden langs de Vecht

Door de inzet van
natuurbeschermingsprojecten blijft de
natuur langs de Vecht beschermd.

Hoe meer initiatieven voor het
behoud en ontwikkeling van
natuurgebieden, des te beter
waarborging van natuurwaarden.

Projecten gericht op het herstel
van de natuur zoals ecologische
verbindingszones,
compensatiegebieden en
bufferstroken

Kerndoel 2: Natuur
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Kerndoel 3:
Stadsontwikkeling en
bevaarbaarheid
Stadsontwikkeling aan de Vecht

Door stadsontwikkeling naar de Vecht
toe wordt de Vecht manifest (DHV &
NWP, 2009, p. 53).

Hoe meer stadsontwikkeling naar
de Vecht toe, des te meer nieuwe
mogelijkheden voor wonen en
recreatie (DHV & NWP, 2009, p.
53).

Projecten gericht op de ruimtelijke
ontwikkelingen langs de Vecht
(DHV & NWP, 2009, p. 53).

Door het ontwikkelen van een
landschapsbiografie wordt een nieuwe
benadering voor stedelijke ontwikkeling
langs de Vecht gecreëerd (DHV & NWP,
2009, p. 55).

Hoe specifieker en
grensoverschrijdender de
landschapsbiografie, des te beter
het kader voor een uniforme
stedelijke ontwikkeling (DHV &
NWP, 2009, p. 55).

Projecten gericht op het realiseren
van een landschapsbiografie (DHV
& NWP, 2009, p. 55).

Verbeterde leefbaarheid en
bevaarbaarheid van de Vecht

Door de inzet van verschillende
boottypen neemt de bevaarbaarheid op
de Vecht toe (DHV & NWP, 2009, p. 55).

Hoe meer boottypen, des te beter
de Vecht bevaarbaar is.

Projecten en besluiten gericht op
de bevaarbaarheid van de rivier
(DHV & NWP, 2009, p. 55).

Ontwikkelen en verbinden van
toeristische routes

Door de inzet van grensoverschrijdende
route structuren vormt de Vecht een
verbindend element tussen Nederland
en Duitsland (DHV & NWP, 2009, p. 57).

Hoe meer grensoverschrijdende
routestructuren, des te sterker het
grensoverschrijdende beeldmerk
(Vechtdal/halfnatuurlijke Vecht)
van de rivier (DHV & NWP, 2009,
p. 58).

Projecten als fietspaden en
natuurlijke wandelpaden die zich
oriënteren op de rivier DHV &
NWP, 2009, p. 57.

Stimuleren van kunst- en
cultuurinitiatieven

Door de inzet van kunst- en
cultuurinitiatieven ontstaat meer
bekendheid voor de Vecht en wordt de
Vecht aantrekkelijker (DHV & NWP,
2009, 58).

Hoe meer cultuurinitiatieven
ontstaan, des te aantrekkelijker en
bekender de Vecht (DHV & NWP,
2009, 58).

Projecten gericht op kunst- en
cultuurinitiatieven zoals
kunstroutes en
ontmoetingsplaatsen (DHV & NWP,
2009, p.58).

Bezoekersstromen stimuleren –
bovenregionale profilering van
merk Vechtdal

Door een sturing en zonering verdeling
van rust en drukte trekt het Vechtdal
diverse toeristen aan (DHV & NWP,
2009, p. 59).

Hoe beter de verdeling van rustdrukte, des te beter de vereniging
van belangen tussen
natuurbescherming en toerisme
(DHV & NWP, 2009, p. 59).

Projecten gericht op de verdeling
van rust en drukte .

Kerndoel 4: Toerisme en
recreatie
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Door een investering in routegebonden
activiteiten kan de Vecht intensiever
worden beleefd (DHV & NWP, 2009, p.
59).

Hoe meer routegebonden
activiteiten, des te intensiever de
beleving van de Vecht (DHV &
NWP, 2009, p. 59).

Projecten gericht op paardrijden,
wandelen, kanoën en andere
watersporten.

Educatie rondom de Vecht en
het Vechtdal

Door de inzet van educatieve
maatregelen wordt het bewustzijn van
de Vecht groter.

Hoe meer educatieve maatregelen
genomen worden, des te beter de
belevingswaarde onder bewoners
en bezoekers.

Projecten waarbij educatieve
maatregelen centraal staan zoals
excursies naar het buurland,
versterkt taalonderwijs, tweetalige
websittes, uitwisselingen
heemkundevernigingen,
geschiedenislessen over het
Vechtdal en gezamelijke projecten
langs de grens (DHV & NWP, 2009,
p. 61).

Ontsluiten en bevaren van het
culturele erfgoed in het Vechtdal

Door het ontsluiten en bevaren van
cultureel erfgoed, wordt de identiteit
van de Vecht bevorderd.

Hoe meer ontsluitingen van het
cultureel erfgoed, des te sterker
de identiteit van de Vecht.

Project gericht op cultureel
erfgoed

Kerndoel 5: Beleving
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Figuur 21 Samenvatting reconstructie beleidstheorie (Eigen
werk, 2018).

Inhoudelijke en procesmatige doelstellingen

Maatstaven voor doelbereiking
Tabel 11 Meetbaarheid van kerndoelen (Eigen werk, 2018).

Doel
Een grenzenloze,
halfnatuurlijke rivier

Doelbereiking formulering
Hoogwaterveiligheid, kenmerkende rivierprocessen,
verbondenheid, beleefbaarheid en toegankelijkheid
(zie H4)

Meetbare onderdelen

Meetbaar in dit onderzoek en hoe?

Zie onderstaand.

Zie onderstaand.

PROCESMATIG
Een intensivering en
stimulering van de
samenwerking

Ervaringen respondenten

Ja, interpretatieve reacties respondenten
& notulen GPT/GSG.

Het terugbrengen van kenmerkende
rivierprocessen

Aantal herstelprojecten gericht op
meandering, sedimentatie, erosie en zichtbare
stroming

Ja, het aantal herstelprojecten (zie
projectenlijst).

Verruiming van de rivier (hoogwaterveiligheid)

Aantal m³ verruiming

Ja, rapportage Ruimte voor de Vecht
monitoring (2017) met kwantitatieve
gegevens.

Open landschap

Aantal natuurontwikkelingsprojecten

Ja, het aantal
natuurontwikkelingsprojecten zoals
extensivering, bescherming en bossen (zie
projectenlijst).

Aantal nieuw beschikbare gronden sinds 2009

Nee, beperkte gegevens in Nederland en
Duitsland

Niet meetbaar

Nee, tenzij een kansenkaart beschikbaar is.

INHOUDELIJK
Kerndoel 1: Waterveilig

Kerndoel 2: Natuur

Kansen voor landbouw, natuur en
toerisme/recreatie
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Kerndoel 3:
Stadsontwikkeling en
bevaarbaarheid

Kerndoel 4: Toerisme en
recreatie

Kerndoel 5: Beleving

De Vecht verbindt
De Vecht is toegankelijk
De Vecht is beleefbaar
De Vecht is zichtbaar

Beleving onder bewoners, recreanten en
bezoekers meten (enquête).

Ja, enquête ‘Het Vechtdal groeit’ –
bewonersonderzoek 2013.

Aantal ruimtelijke projecten

Ja, aantal ruimtelijke projecten gericht op
ontwikkeling naar de Vecht.

Aantal structuurvisies en ruimtelijke plannen
van provincie/deelstaat/ gemeenten

Ja, inhoud en ambities van
ontwikkelingsperspectieven in
Nederlandse en Dutise gemeenten aan de
Vecht.

Aantal projecten gericht op bevaarbaarheid

Ja, aantal projecten om de bevaarbaarheid
te stimuleren.

De Vecht is in balans (drukterust)

Aantal projecten m.b.t. toeristische routes

Ja, inventarisatie van het aantal projecten
en initiatieven.

De Vecht is het decor van verschillende activiteiten

Aantal projecten m.b.t. cultuurhistorische
initiatieven

Ja, inventarisatie van het aantal
cultuurhistorische initiatieven.

De Vecht is bovenregionaal bekend

Aantal initiatieven om bezoekersstromen te
stimuleren voor bovenregionale bekendheid

Ja, inventarisatie van het aantal initiatieven
om bezoekersstromen te stimuleren.

Opinie respondenten

Ja, middels interviews.

Opvattingen bewoners en toeristen over de
‘stevige identiteit’ (enquête)

Ja, middels de enquête ‘Het Vechtdal
groeit’ – bewonersonderzoek 2013.

Aantal projecten m.b.t. educatie en cultureel
erfgoed

Ja, inventarisatie van het aantal projecten
m.b.t. educatie en cultureel erfgoed.

De Vecht heeft een stevige identiteit bij bewoners
en toeristen

econstructie beleidstheorie & criteria voor doelbereiking
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JAAR

NAAM PROJECT

TREKKER/ORGANISATIE

KERNDOEL

OMSCHRIJVING

CORRELATIE PROGRAMMA

Duitsland
2009

Fischaufstiegsanlage

Geen trekker

1

Fischaufstieganlage einrichten am Haus
Rockel, derzeit Stauanlage

Onbekend

2009

Seebühne, Gastronomieschiff in
Nordhorn und Wasserstadt Oord

Stadt Nordhorn

4,5

Prijsvraag uitgezet

Onbekend

2009

Herinrichting van de bron van de Vecht

Gemeinde Rosendahl

1, 2

Onbekend

2011

Kanalisation

Gemeinde Rosendahl

1

De unieke kanten van deze plek kunnen
worden benadrukt en beleefbaarder worden
gemaakt door een aansprekende en gepaste
herinrichting van de bron. Daarnaast kunnen
er informatieborden worden geplaatst. Er
wordt tevens gekeken of samenwerking met
de dierentuin van Nordhorn (idee Vechtaquarium) mogelijk is
Schmutz- und Regenwasserkanalisation
Baugebiet Nord-West im OT Darfeld

2011

Massnahmen für Rückaltung, Allgemein
Kanalsanierung nach Auswertung des
Kanalkatasters
Massnahmen für Regenrückhaltung,
Konzept und Massnahmen zur
Fremdwasservermeidung
Inszenierung der Quelle

Gemeinde Rosendahl

1

Nicht verortete allgemeine Planungen

Onbekend

Gemeinde Rosendahl

1

Nicht verortete allgemeine Planungen

Onbekend

Keine Träger

1, 3,4,5

Onbekend

2009

Umflut Brüningmühle

Kreis Borken

1

Die Quelle der Darfelder Vechte ist der Startund Endpunkt von Ausflugsgruppen und
Touristen. Die besonderheit einder Quelle
kann durch sanfte und angepasste
Gestaltungsmassnahmen auch der näheren
Umgebung betont werden und erlebbarer
gemacht werden.
Bau/Reaktivierung der Umflut an der
Brüningmühle

2009

Infokubus

Kreis Borken

4,5

2012

Informationseinrichtung zum NSG und FFH
Projekt Grenzenlose Naturerlebnisse

Onbekend

Pflege- und
Entwicklungsplan NSG
Vechte
Project Grenzenlose
Naturerlebnisse
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2013

Umflut Mühle Wasserköning

Kreis Borken

1

Bau/Reaktivierung der Umflut

2013

Wald

Kreis Borken

1

2013

Extensivgrünland mit Blanken

Kreis Borken

1,2

2013

Weg mit Infostationen

Kreis Borken

4,5

Anlage/ Ergänzung von Wald bei Schulze
Wasserkönig
Wiederherstellung der Auenkante mit
Bepflanzung. Einrichtiung von
Extensivgrünland mit Blänken
Ausbau des Wanderweges mit Einrichtung von
Infostationen zum NSG und FFH Gebiet Projekt
Grenzenlose Naturerlebnisse

2013

Infoeinrichtungen (Burloer Bach)

Kreis Borken

4,5

2013
2013

Saumpflanzung (Rockeler Bach)
Fischaufstiegsanlage

Kreis Borken
Keine Träger

1
1

2013

Fischaufstiegsanlage

Keine Träger

2013
2013
2009

Regenrückhaltebacken
Kurbel fahren
Anlage strukturreicher Lebensraum

2013

Ausgleichsverpflichtung

Projekt Grenzenlose
Naturerlebnisse

Infotafel zum Standort am NSG und FFH
Gebiet
Ergänzung des Gehölzsaumes bei Zurholt
Fischaufstiegsanlage bei Schulze Wasserkönig,
derzeit Stauanlage

Project Grenzenlose
Naturerlebnisse
Ausgleichsverpflichtung
Onbekend

1

Fischaufstiegsanlage bei Brüning Mühle,
derzeit Stauanlage

Onbekend

Gemeinde Schöppingen

1

Regenrückhaltebecken Kläranlage

Landesbetrieb Strassenbau

1,2

Fischaufstiegsanlage

Kein Träger

1

Kompensationsmassnahme B 70
Ortsumgehung Metelen
Fischaufstiegsanlage bei Schulze Elshoff,
derzeit Sohlschwelle

Onbekend
Onbekend
Onbekend

2015

Fischaufstiegsanlage

Gemeinde Metelen und gemeinde
BWK

1

Bei Plagemanns Mühle derzeit Stauanlage,
Umbau zu einer Fischaufstiegsanlage

Onbekend

2012

Fischaufstiegsanlage

Gemeinde Metelen und gemeinde
BWK

1

Onbekend

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Bei Spitthoff, Störmann, Hambrügge jetzige
Stauanlage in eine Fuschaufstiegsanlage
umbauen
Bei Störmann einen jetzigen Sohlabsturz in
eine Sohlgelite/raue Rampe umbauen

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Bei Schulze Brockhoff jetzigen Sohlabsturz in
eine Sohlgleite/raue Rampe umbauen

Onbekend

Regenrückhaltebecken

Gemeinde Metelen

1

Regenruckhaltebecken am Nordring

Onbekend

2013
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Pflege- und
Entwicklungsplan NSG
Vechte
Kompensationsverpflichtung

Onbekend

Onbekend

2013

Erlebnispark Vechtereufer in Metelen

Gemeinde Metelen

5

Door de aanleg van dit park te combineren
met de herinrichting van de vistrap (W9) en
een compensatiegebied

Onbekend

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Bei Schulze Elshoff jetzige Sohlschwelle in eine
Sohlgeite/raue Rampe umbauen

Onbekend

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Onbekend

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Bei Schulze Elshoff unterhalb der B54n
Sohlschwelle in eine Sohlgeite/raue Rampe
umbauen
Bei der Ölmühle Langenhorst jetzige
Sohlschwelle in eine Sohlgleite /raue Rampe
umbauen
Bei Berghaus jetzige Stauanlage in eine
Fischaufstiegsanlage umbauen

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Onbekend

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Im Einmündungsbereich des Feldbachs jetzige
Sohlschwelle in eine Sohlgeite/raue Rampe
umbauen
Besitzung Berghaus, jetziger Sohlabsturz in
eine Sohlgeite/raue Rampe umbauen

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Ehem. Stau Eligmann (Stauanlage) in eine
Sohlgelite /raue Rampe umbauen

Onbekend

2013

Trinkwasserversorgung

Kein Träger

1

Sicherung Trinkwasser (Flusswasserentnahme
aus der Vechte)

Onbekend

2013

Anlage strukturreicher Lebensraum

Landesbetrieb Strassenbau

1,2

Onbekend

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

2013

Sohlgleite/raue Rampe

Kein Träger

1

Kompensationsmassnahme B70 Umgehung
Wettringen
Bei Kleibrücke jetzige Sohlschwelle in eine
Sohlgelite /raue Rampe umbauen
Unterhalb kleibrücke jetzigen Sohlabsturz in
eine Sohlgeite/raue Rampe umbauen
Ehem. Stau Hagenhoff in eine Sohlgleite /raue
Rampeumbauen
Bei Becker-Evers jetzigen Sohlabsturz in eine
Sohlgleite raue Rampe umbauen
Ehem. Stau Dauwe in eine Sohlgleite/raue
Rampe umbauen

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
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2013

Regenrückhaltebecken

Gemeinde Wettringen

1

2009

Durchgängigkeit/Sohlgleite

NLWKN Meppen

1

2013

Durchgängigkeit/Sohlgleite

NLWKN Meppen

x

Ruckbau des Staubauwerkes, ohne zur
Forderung der Gewässerdurchgängigkeit

2013

Durchgängigkeit/Sohlgleite

NLWKN Meppen

x

Ruckbau des Staubauwerkes, Büter zur
Forderung der Gewässerdurchgängigkeit

2013

Gewässerrandstreifen

Landkreis Grafschaft Bentheim

2

Anlage eines 10m breiten Randstreifens
entlang der Vechte

2013

Durchgängigkeit/Sohlgleite

NLWKN Meppen

1

Rückbau des Staubauwerkes. Verbrügge zur
Förderung der Gewässerdurchgängigkeit

2013

Gewässerrandstreifen

Landkreis Grafschaft Bentheim

2

Anlage von Gewässerrandstreifen an der
Vechte im Flurbereinigungsgebiet Samern

2013

Durchgängigkeit/Umgehungsgerinne

NLWKN Meppen

1

Stillegung des vorhandenen technisen
Fischpasses und Neubau einer naturnahen
Fischaufstiegsanlage am Vechtewehr Samern

2013

Durchgängigkeit/fischaufstiegsanlage

NLWKN Meppen

1

Borstenfischpass als Fischaufstiegshilfe am
Wehr Schüttorf - entfernen der Querwände
und Einbau von Borsten

Planung 2007
Bauausführung

2013

Flächenextensivierung

1

Naturschutzstiftung Fläche Nr 121

2012

Naturnahe Gestaltung in der Ortslage
Schüttorf

Naturschutzstiftung Grafschaft
Bentheim
Stüttorf

2,3,5

Einseitige Aufweitung der Vechte mit Anlage
von Ruhezonen für Fische, Amphibien und
Wasservögel. Gute Ergänzung des
Naherholungsgebietes. Bisher Widerstand
vom Eigentümer

Grünlandnutzung ohne
Einschränkungen
Vechtetalstrategie
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Bau eines Regenrückhaltebeckens,
Rückhaltung des Oberflächenwasser aus dem
angrenzenden Gewerbegebiet, Vorsorge bei
Havariefällen, geschätzte Kosten: 250.000
Vechte Ohne-Nordhorn: umbau sohlabsturz
Samem zu Sohlgleite

Onbekend

Mittel aus
Fliessgewässerenentwicklun
g 2008
Mittel aus
Fliessgewässerenentwicklun
g 2008
Onbekend
Wege- und Gewässerplan FB
Samern A 31 vom
16.11.2005+ PROLANFProjekt Landkreis
Onbekend
Voraussichtlich 2007/2008
mit der Besitzeinweisung im
Rahmen der Flurbereinigung
Onbekend

2013

Rekonstruktion des alten Vechtewehrs

Stüttorf

3,5

Rekonstruktion des alten Vechtewhrs am
Altarm Samern in der Holmer Maate,
erläutering der gravierden
Umbaumassnahmen in den 1970nUahren liegt
direkt an der Vechtetalroute
Die Hochwasserschutzplanung von 1965 sah in
einem grösseren Raum eine
Rückstaumöglichkeit bei Hochwassereignissen
vor. Dies hat unmittelbar Auswirkungen auf
die erlaubte Landnutzung im
Überflutungsbereich
Errichtung eines Ferienhauspark mit direktem
Zugang zur Vechte, Campingplatz und
naturnah gestalteten Freiflächen an der
Vechte
Anbindung Tierpark an die Vechte
Gesamtententwicklung Vechtesee mit
Seebühne und Gastronomieschiff

Vechtetalstrategie

2013

Hochwasserschutzplanung von 1965

Landkreis Grafschaft Bentheim

1,2

2013

Ferienhauspark, Erweiterung des
Vechtesees, Camping

Stadt Nordhorn

3,4,5

2013
2013

Tierpark
Seebühne, Gastronomieschiff

Stadt Nordhorn
Stadt Nordhorn

3,4
4

2013

Wasserstadt Oorde

Stadt Nordhorn

3,5

Wohnen am Wasser zwischen Kanal und
Vechtesee
Badesee Koppeldiek, Konzeptplanung
Wildwasserkanuanlage

Vechtetalstrategie

2013
2013

Badesee Koppeldiek
Wildwasserkanuanlage

Stadt Nordhorn
Kein Träger

4,5
4,5

2013

Vechteaquarium

Tierpark Nordhorn

5

Mittels eines Vechte-Grossaquariums wird die
aquatische Lebenswelt in der Vechte von der
Quelle bus zur Mündung zugänglich und
erlebbar gemacht
Renaturierung der Vechte im Bereich des
Vechtetals bei Frenswegen

Onbekend

2013

Renaturierung

NLWKN Meppen und LGB

1

2013

Absenkung des Sommerstaus

NLWKN Meppen

x

Vechte Nordhorn-Neuenhaus: Probeweise

NLWKN Meppen und LGB

x

Vechte Nordhorn -Neuenhaus: vitalisierung
Stat.: 35+800-37+165

Hydraulik ist beauftragt;
ergebnis Ende Mai 2009
Onbekend

2013

Vitalisierung

2013

Eigendynamische Entwicklung

NLWKN Meppen und LGB

x

Entwicklung Stat.:33+800 - 35+800

Onbekend

2013

Einbau von Totholz

NLWKN Meppen und LGB

x

Stat.: 32+255 - 37+165

Onbekend

Vechtetalstrategie

Vechtetalstrategie

Vechtetalstrategie
Vechtetalstrategie

Vechtetalstrategie
Vechtetalstrategie

Onbekend
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2013

Rückbau der Uferbefestigung

NLWKN Meppen und LGB

x

Stat.: 32+55 - 37+165

Onbekend

x

Rückbau der Uferbefestigung

NLWKN Meppen und LGB

x

Onbekend

x

Naherholung

SG Neuenhaus

3, 4

Flächen- und Massnahmenpool Denne

1, 2

Vechte Nordhorn -Neuenhaus: Beidseitiger
Rückbau der Uferbefestigung, Stat: 33+50033+800
Naherholungsgebiet, Ferienhaussiedlung, FNPÄnderung
Flächen- und Massnahmenpool Denne

1, 2

Anlage von 5m breiten Gewässerrandstreifen
entlang der Vechte im FB-Gebiet Kleinringe

Wege- und Gewässerplan FB
Kleinringe vom 24.11.2004

Onbekend

X

Gewässerrandstreifen

Naturschutzstiftung Grafschaft
Bentheim
x

Onbekend

x

Flächenextensivierung

Samtgemeinde Emlichheim

2

Flächenextensivierung gemäss pflege- und
Entwicklungsplan

x

Durchgängigkeit/umgestaltung
Kreuzung

LGB

1

Erneuerung eines Altarmanschlusses zur
Verbesserung der Durchwanderbarkeit

Onbekend

x

Flächenextensivierung

Naturschutzstiftung Grafschaft
Bentheim

2

Kompensationsmassnahmen: Anlage eines
Randstreifens an die Eileringsbecke im FBGebiet A 31 Bentheim-Suddendorf

Genehmigungsplanung
Plangenehmigung nach 41
FlurbG vom 25.07.2006

x

Flächenextensivierung

Samtgemeinde Emlichheim

2

Onbekend

x

Flächenextensivierung

Samtgemeinde Emlichheim

2

x

Flächenextensivierung

Samtgemeinde Emlichheim

2

Extensive Grünlandnutzung in Vechtemulde
und- vorland
Extensive Grünlandnutzung und
Gewässerrandstreifen am Emlichheimer
Entlastungskanal
Extensive Gründlandnutzung am Emlichheimer
Entlastungskanal

x

Flächenextensivierung

Naturschutzstiftung Grafschaft
Bentheim

2

Naturschutzstiftung Fläche Nr 15:
Grünlandextensivierung, Anlage von Blänken
am Emlichheimer Entlastungskanal

Onbekend

x

Gewässerrandstreifen

x

2

Grünlandnutzung

Wege- und Gewässerplan FB
Kleinringe vom 24.11.2004

x
x
x

Regenrückhaltebecken
Vechtesee
Spazierwege

Samtgemeinde Emlichheim
Samtgemeinde Emlichheim
Samtgemeinde Emlichheim

1
4,5
3,4

Idee
Idee
Idee

x

Schule an der Vechte

Samtgemeinde Emlichheim

5

Anlage eines Regenrückhaltebeckens
Schaffung eines Vechtesees für Naherolung
Anlegen von mehr Spazierwegen entlang der
Vechte
Anbindung der Realschule an Vechte, Stegbau,
Blaues Klassenzimmer

Onbekend

Onbekend

Idee

x

Relterhof om der Denne

Samtgemeinde Emlichheim

3, 4,5

Anbindung des vorhandenen Relterhofs an die
Denne, Naturerlebnis, Reltwandern

Idee

x

Archehof

Samtgemeinde Emlichheim

4, 5

Idee

x

Anbindung eines Altarms

Samtgemeinde Emlichheim

4

Einbeziehung des überregional bekannten
Archehofs
Anbindung des Altarms Echteler Kolk mit
gleichzeitiger Verbesserung der Elebbarkeit

x

Brückenbau

Samtgemeinde Emlichheim

4

Bau einer Brücke über die Vechte zwecks
Verbindung touristischer Wegeführungen
zwischen Laar und Emlichheim

Idee

2013

Gewässerrandstreifen

NLKWN

2

Vechte Neuenhaus-Laar:
Gewässerrandstreifen 2km einseitig: 5m

Onbekend

x
x

16. Projekte Anschluss von Altarmen
Rückbau der Verrohrung

LGB
Div. Kommunen

1
3

Onbekend
Idee

x
x

Wasserlehrpfades/Erlebnisiehrpfades
Schulpartnerschaften

Div. Kommunen
Kreise

4, 5
5

Aansluiting meandering
Rückbau der Verrohrung innerhalb der
Ortschaften
Wasserlehrpfades entlang der Vechte
Vertiefung von Schulpartnerschaften zwischen
den Niederland und Deutschland

2009

Vechtetalroute

Div. Kommunen

4, 5

Inhaltliche Erweiterung um z.B. Gastronomieoder Bauernhofcaféverzeichnis

Onbekend

x
x

Reittourismus
Schaffung von Auwald

Div. Kommunen
Forstamt
Emsland/Nordhorn/Samtgemeind
e Emlichheim

4
2

Idee
Idee

x

Verbesserung der Strukturgüte

Landesfischerverband Weser-Ems

2, 3, 4

x

Pflege der Kulturlandschaft und
energetische Nutzung

Kreisenentwickliungen

2

x

Hervorhebung der historischen
Bedeutung der Vechte,
themenorientierte Ausrichtung

Heimatverein GB

5

Ausbau von Reittourismus
Der Teilweise sehr geringe Waldanteil kann
durch Schafflung von Auwändern verbessert
werden. Auwälder übernehmen wichtige
ökologische Funktionen
Eine Verbesserung der Strukturgüte verzahnt
die Vecht als Wasserkörper mit dem Umland.
Zusätzlich erhöht sich der Erlebniswert, aber
auch die Attraktivität für Angler
Einen Nachhaltige Kombination von
energetischer Nutzung und Pflege der
Kulturlandchaft erfordert und ermöglich neue
Betriebsformen
Aufarbeitung der Geschichte und Geschichten
über und mit der Vechte als wichtiges
Bindeglied in der Region

Idee

Idee
Idee

Idee

Idee

Idee
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x

Boote mit alternativen Antrieben

Grafship

3, 4

Die Vechte mit umweltfreundlichen
Ausflugsbooten befahren und so die
einzigartige Landschaft von einer anderen
Warte aus erlebbar zu machen
Vorhandene Bootsanleger sanieren und
ausbauen
Neukonzepion der Fahrradkarten mit
Abstimmung der Nachbarkommunen

Idee

x

Bootsanleger

Samtgemeinde Emlichheim

4

x

Grenzüberschreitende Abstimmung
von Fahrradrouten

Samtgemeinde Emlichheim

4

x

Optimierung der bestehenden
Vechtetal-Route

Div. Kommunen

3, 4

Es wird ein weiterer Ausbau der touristischen
Infrastruktur entlang der Radweges VechtetalRoute angestrebt.

Idee

2015

„Natur aktiv erleben“ auf der Vechte

www.ndr.de/naturaktiverleben

4, 5

Niedersachsen deelstaat initaitief

Onbekend

2017

Maßnahmen zur
Fremdwasservermeidung

Gemeinde Rosendahl

1

2017
2013

Runder Tisch Nährstoffmanagement
Rückbau der Uferbefestigung

Ministerie Milieu
NLWKN Meppen und LGB

1, 2
x

Geplante Projekte
2013 - 2027
Het terugbrengen van hoge nitraatwaarden
Rückbau der Uferbefestigung Stat.: 33+50033+800

Onbekend
Onbekend
Düngegesetz
Onbekend

X

Sohlgleite Eistrup/ Rorhrbach/
Gansfort/Löbmann/Büter/Ohne

1, 2

Onbekend

x
x
x
x
2011

Borstenfischpass Ölmühlenwehr
Borstenfischpass Grasdorf
Umgehungsgerinne Neuenhaus
Umgehungsgerinne Tinholt
Radwegequerung durch dass Vechtetal

1, 2
1, 2
1,2
1, 2
4, 5

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Financiering LEADER (maar
ook LGB, Samern, Schüttorf)

2013

Kurbelfähren auf Vechte und Dinkel

Samtgemeinde Emlichheim &
Neuenhaus

3, 4, 5

2018

Marketing Konzept Neuenhaus

LAG Grafschaft Bentheim

4,5

Onbekend

Kanutouren

Stadt Nordhorn

3, 4, 5

Gemeinde Samern

Nieuwe manier om het Vechtdal over te
steken (onderdeel kunstwegen en
Vechtdalroute)
Ergänzung des touristischen Aktiv-Angebots in
der Region ("Rad aktiv", "Wasser aktiv") +
Erhöhung der Gästezahlen in der Region und
somit der regionalen Wertschöpfung
127 maatregelen die bijdragen aan de
attraktiviteit van de gemeente (o.a. Toerisme)
Kanu-Erlebnis-Touren rund um Nordhorn in
privater Atmosphäre

Idee
Idee

Financiering LEADER (maar
ook LGB)

Onbekend
Onbekend

Nederland
2009

Fietsersbrug Loozensche Linie

Waterschap Velt en Vecht

4, 5

2009

Monding oude Radewijkerbeek

Waterschap Velt en Vecht

1

2009

Pontje Hessum

Gemeente Dalfsen

1, 3, 4, 5

2009

Natuurbelevingspunt

Gemeente Dalfsen

2, 4, 5

2009

Natuurbuffer Agnietenberg

Gemeente Zwolle

2

2009

Natuurlijkvriendelijke inrichting
Vechtoevers

Waterschap Groot Salland

1, 2

2009

Spoorbrug Haandrik

ProRail

2009

Groot onderhoud stuw De Haandrik

Waterschap Velt en Vecht

Project opgeleverd in 2015 waarbij het
aanleggen van een brug over de Vecht en een
fietspad langs de noordwestzijde van de
Vecht, zijn de toeristisch-recreatieve
mogelijkheden in het gebied rond de
Loozensche Linie verder versterkt
Waterschap Velt en Vecht en de gemeente
Hardenberg werken nauw samen bij de
herinrichting van het gebied rond de monding
van de Oude Radewijkerbeek. In het gebied
wordt de loop van de Oude Radewijkerbeek
verlegd zodat het water in de beek via de
nieuwe loop goed kan worden afgevoerd naar
de Vecht
Het gebied in de omgeving Ommen en Dalfsen
in het prachtige Vechtdal nodigt fietsers en
wandelaars uit om de omgeving te voet of op
de fiets te beleven
In samenwerking met Staatsbosbheer een
natuurbelevingspunt instellen om mensen de
waarde van de Vecht te laten zien

RvdV

RvdV

5

Het doel van dit project is om een meer
natuurlijke geleiding aan te brengen van
mensen die vanaf de camping Agnietenberg in
het gebied recreëren. Nu gebeurt dat nog met
hekken, straks door de aanleg van een
natuurbuffer met water- en moeraspartijen.
Over een lengte van 4,2 kilometer zullen de
stortstenen worden verwijderd. Ook worden
twee oude, deels in het landschap herkenbare,
meanders hersteld
Vervangende brug over de Vecht

1

Onderhoudswerkzaamheden

RvdV

RvdV

RvdV

RvdV

RvdV

RvdV
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2009

Rood voor groen / blauw Groote
Scheere
Beekherstel en vergroten waterretentie
Schoonebekerdiep

Fortis

2, 3, 4, 5

Landgoed met cultuur en bosgronden

RvdV

Waterschap Vechtstromen

1

RvdV

2009

Vechtpark Hardenberg

Gemeente Hardenberg

1, 2, 3, 4

Vechtstromen wil de stijging van de lasten
beperken waardoor onder andere dit project
niet doorgaat
Het vernieuwde park biedt een betere
bescherming tegen overstromingen en biedt
meer ruimte aan plant en dier langs het water.

2009

Kanoroute Vecht - centrum
Hardenberg
Loozensche Linie; onderdelen Kunst en
fietspad

Gemeente Hardenberg

2, 4, 5

Waaronder een wildwaterbaan

RvdV

Waterschap Velt en Vecht

3

RvdV

2009

Groot onderhoud stuw Hardenberg

Waterschap Velt en Vecht

1

De Loozensche Linie behelst het herstel van
een voormalig verdedigingswerk uit de tijd van
Napoleon Bonaparte. Gelijktijdig is een nieuw
stuk Vecht aangelegd.
Onderhoudswerkzaamheden

2009

Groot onderhoud stuw Marienberg

Provincie Overijssel

1

Onderhoudswerkzaamheden

RvdV

2009

Zwieseborg; onderdelen uitkijktoren en
rondvaartboot

Waterschap Velt en Vecht

3, 4, 5

Landgoed met activiteiten

RvdV

2009

Samenwerking ondernemers kanoen
Vecht
Beekherstel en vergroten waterretentie
De Groote Scheere

Gemeente Hardenberg

4

RvdV

Waterschap Velt en Vecht

1

Diverse kanotochten worden georganiseerd
anno 2018
Herontwikkeling van het gebied van de Groote
Scheere

1, 2

Onbekend

RvdV

2009

2009

2009
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RvdV

RvdV

RvdV

2009

De Steen

2009

Hiemroat

part.

1, 2

Onbekend

RvdV

2009

Nieuwe meander Ten Junne

SBB

1, 2, 4

RvdV

2009

Waterfront Ommen

Gemeente Ommen

3

Er zal gestreefd worden naar een ideaalbeeld
waarbij een rijk gevulde herstelde meander
met een breed scala (macro)fauna, dood hout
in de herstelde meander en een limes
divergens wordt behaald.
Ruimtelijke ontwikkeling naar de Vecht

RvdV

2009

Uitloop Ommen/Ommermars; incl.
Recreatieweide en aanleg padenstelsel

Gemeente Ommen

2, 4

Herinrichting met burgerparticipatie voor de
Ommermars

RvdV

2009

Groot onderhoud stuw Junne

Waterschap Velt en Vecht

1

Onderhoudswerkzaamheden

RvdV

2009

Groot onderhoud stuw Vilsteren

Waterschap Groot Salland

1

RvdV

2009

Herinrichting Varsen

DLG

2

Onderhoudswerkzaamheden & aanleg
nevengeul
Voortvarend Varsen

2009

Wandelpadennetwerk

Gemeente Ommen

4

Wandelroute bij de Vecht

pMJP

2009

Pontje Beerze

Gemeente Ommen

3, 4

Toegankelijkheid Vecht vergroten

pMJP

2009

Pleisterplaatsen

Gemeente Ommen

4, 5

Symfonie voor de Vecht

2009

Rustpunten

Gemeente Ommen

4

De Stokte is hier een voorbeeld van met
uitzichtpunt
Geen toelichting

2009

De stokte

Gemeente Dalfsen

1, 2, 3, 4

Uitkijkpunt gerealiseerd

RvdV

2009

Natuurbelevingspunt

Gemeente Dalfsen

2, 3, 4

RvdV

2009

Waterland Dalfsen

Gemeente Dalfsen

1, 3, 4

2010

Vechtvliet

Gemeente Dalfsen

4, 5

2009

Groot onderhoud suw Vechterweerd

Waterschap Groot Salland

1, 3, 4

Een plek ingericht waar mensen mooi kunnen
uitkijken over de Vecht. Op deze locatie komt
een beschermende schutting die plaats biedt
aan enkele informatieborden, en van waar
achter de flora en fauna in het gebied kunnen
worden bekeken.
Een landschappelijk park met water als
centraal thema en een educatief en recreatief
karakter. Uitgangspunten voor de inrichting
van het park zijn onder andere het
beleidskader van het programma Ruimte voor
de Vecht en de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW).
Voor het gebied Vechtvliet is de opgave om
het gebied meer toegankelijk te maken voor
de inwoners van Dalfsen. De nadruk ligt hierbij
op het kleinschalig gebruik en recreatie met
het behoud van de huidige landschappelijke
waarde.
Onderhoudswerkzaamheden

RvdV

pMJP

RvdV + onderdeel Symfonie
voor de Vecht

Symfonie voor de Vecht

RvdV
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2009

Aansluiting Emmertochtsloot

Waterschap Groot Salland

1

Verbinding wateren

RvdV

2009

Marswetering

Waterschap Groot Salland

1

RvdV

2009

Gemeente Dalfsen

2, 5

2009

Herstel historische elementen (o.a.
eendekooien, hooibergen en
schaapskooien)
Opknappen landschapselementen

De watergang Marswetering in Dalfsen krijgt
een upgrade. De kwaliteit van het buitenwater
verbetert, meer water kan worden
opgevangen als het vaak regent, of water kan
beter worden vastgehouden bij droogte.
Diverse herstelwerkzaamheden

Gemeente Dalfsen

2

Het herstel van kenmerkende
landschapselementen

2009

Versterken oude ontginningsassen

Gemeente Dalfsen

2

Versteking van oude ontginningsassen

2009

Versterken kleinschalig landschap,
herstel oude landschapsstructuren

Gemeente Dalfsen

2, 5

Versterken kleinschalig landschap, herstel
oude landschapsstructuren

2009

Aanleg streekeigen erven

Gemeente Dalfsen

3

2009

Ruimtelijke inpassing bebouwing in
landschap

Gemeente Dalfsen

3

Mede mogelijk gemaakt door een
subsidieregeling van Groene en Blauwe
Diensten (GBD) en Streekeigen Huis en Erf
(SHE)
Opgenomen in gemeentelijke plannen

2009

Gemeente Dalfsen

4, 5

Opgenomen in gemeentelijke plannen

2009

Informatiepanelennatuur/ecologie/wat
er
Wandelnetwerk Dalfsen

Gemeente Dalfsen

4,5

Opgenomen in gemeentelijke plannen en
diverse routes gerealiseerd

2009

Recreatieve watervoorziening

Gemeente Dalfsen

3

Diverse werkzaamheden

2009

Uitkijktoren + route ter land, ter water
en in de lucht

Gemeente Dalfsen

4

Diverse werkzaamheden

pMJP,
landschapsontwikkelingsplan
Dalfsen
pMJP,
landschapsontwikkelingsplan
Dalfsen
pMJP,
landschapsontwikkelingsplan
Dalfsen
pMJP,
landschapsontwikkelingsplan
Dalfsen
pMJP,
landschapsontwikkelingsplan
Dalfsen
pMJP,
landschapsontwikkelingsplan
Dalfsen
pMJP, beleidsplan recreatie
en toerisme Dalfsen
pMJP, beleidsplan recreatie
en toerisme Dalfsen
pMJP,
landschapsontwikkelingsplan
Dalfsen
RvdV

2009

Oevergrondwaterwinning
Vechterweerd
Integrale gebiedsontwikkeling
Vechtcorridor/Hessenpoort fase III

Vitens

1

Project gericht op de drinkwatervoorziening in
de Vecht
Structuurvisie opgeleverd

RvdV

Gemeente Zwolle

1, 2, 3

2009

Vechtpoort

Gemeente Zwolle

3

Abstract idee, opgenomen in de structuurvisie
van de gemeente Zwolle

RvdV

2009

Terra Nautic (incl. meander)

part.

4

Een combinatie van camping activiteiten met
een hermeandering

RvdV

2009

Kwaliteitsimpuls Langenholte

Gemeente Zwolle

2

Afkomstig uit het ontwikkelingsplan Zwolle

RvdV

2009

Vervangen stuwen door cascades

Waterschap Velt en Vecht

1

Vispasseerbaarheid is toegenomen, benoemd
in waterbeheerplannen

Synergie KRW

2009

Inrichten inundatie-gebieden

Waterschap Velt en Vecht

1

Diverse projecten

Synergie KRW

2009

Verbreden en verondiepen zomerbed

Waterschap Velt en Vecht

1

Resultaten benoemd in

Synergie KRW

2009

Dijken verplaatsen

Waterschap Groot Salland

1

Geen toelichting

Synergie KRW

2009

Aanleggen poelen in winterbed

Waterschap Groot Salland

1

Geen toelichting

Synergie KRW

2009

Verondiepen zomerbed

Waterschap Groot Salland

1

Geen toelichting

Synergie KRW

2009

Natuurlijk peil

Waterschap Groot Salland

1

Geen toelichting

Synergie KRW

2009

Ontstening oevers, aanleg
natuurvriendelijke oevers en verlagen
winterbed

Waterschap Velt en Vecht/
Waterschap Groot Salland

1

Geen toelichting

Diverse programma's
waaronder RvdV

2009

Aansluiten en herinrichten oevers zes
oude meander

Waterschap Velt en Vecht/
Waterschap Groot Salland

3, 4

Draagt bij aan het halfnatuurlijk maken van de
rivier

Synergie KRW

2009

Provincie Overijssel

3

Vaarbesluit is genomen

RvdV

Vechtstromen

1, 3

Bevorderd grensoverschrijdend varen

RvdV

2015

Bevaarbaar maken van de Vecht voor
Vechtzompen
Aanleg sluis bij stuw
Junne/Mariënberg/Diffelen etc.
Cultureel historisch reisarrangement

Theo van Vliet c.s.

3,4,5

Onbekend

Vechtvisie

2016

Waterfront Dalfsen

Vechtstromen

3

Ruimtelijke ontwikkeling naar de Vecht

RvdV

2009

2016

RvdV

157

2016
2016

158

Vechtstromen
Vechtstromen

1, 2
1, 2

Geen toelichting
Waaronder hermeandering etc.

RvdV
RvdV

2016

Vechtoevers Ommen
Project Hardenberg-Junne met
ondermeer Rheezermaten, Karshoek
en Stegere
Masterplan Vechtcorridor

Vechtstromen

5

Beleidsplan waarbij de Vechtcorridor als
entree van de Vecht gezien wordt

RvdV

2016

EHS-realisatie Uilenkamp en Dalfsen

2

Bijdrage Ecologische Hoofdstructuur

RvdV

2016

Vermarkte Vecht

Vechtstromen en provincie
Overijssel
Provincie Overijssel

4, 5

RvdV

2016

Bevaarde Vecht

Provincie Overijssel en
Vechtstromen

3, 4, 5

2016

Sterke Boeren en Landgoederen

Provincie Overijssel

1, 2, 5

Het Vechtdal heeft in de afgelopen jaren een
metamorfose ondergaan. Het ontwikkelt zich
verder tot een vrijetijdslandschap; een
karaktervol gebied om te wonen, werken en
vrije tijd door te brengen. Het project
Vermarkte Vecht heeft tot doel deze evolutie
onder de aandacht te brengen en te
versterken. In dit plan is specifiek aandacht
voor NL-D structuur
Met de aanleg van de sluizen bij Mariënberg
en Junne wordt de Vecht vanaf 2016 ook
bovenstrooms van Ommen bevaarbaar. De
vaarrecreatie zal een impuls geven aan de
beleving van de Vecht en aan de
vrijetijdseconomie.
Gericht op een gezonde toekomst voor deze
sectoren in het veranderende Vechtdal

2016-2017

Veilige Vecht

Provincie Overijssel

1

Veiligheidsanalyse en hoogwaterperspectief

HWBP, RvdV

2015

Monitoring Vecht

Provincie Overijssel

1, 3, 5

RvdV

2016

Schone Vecht

1, 2

2018

Plaatsing zeeforellen

Provincie Overijssel en
Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen

Maatschappelijke en Watermonitor,
vismigratie
Herstelprojecten en doel zwemwater
Uitzet zeeforellen om de uitgestorven
populatie een nieuw leven te geven

Onbekend

1, 2

RvdV

RvdV, DAW

EHS, Natura2000 en RvdV

2016

Historische vindplaats Larinkmars

`2012

Laarmanshoek

2016

Lumbricus

2018

Onbekend

4, 5

Op de Larinkmars bij Ommen staat een
landschapskunstwerk met eeninformatiebord
en recreatievoorzieningen.

Onbekend

1

Versterking van de waterkering in
Laarmanshoek. Het historische landgoed
HetLaar is aangepast voor waterveiligheid.

Onbekend

Kennis- en onderzoeksinstellingen,
MKB en waterschappen.

1

Project ter verbetering van de waterkwaliteit

Slimme sensoren tuw Haandrik

Waterschap Vechtstromen

1

Besparing van beheer- en onderhoudskosten

Nationaal Kennis- en
Innovatieprogramma Water
en Klimaat” (NKWK)
Fieldlab Camino

Hoogwatermodellen Duits-Nederlandse
FEWS Vecht
Grenzenloos paardrijden
Het blauwe klaslokaal

Waterschap Vechtstromen

1

Samenwerking hoogwaterbescherming

Hippisch Toerisme
Stadt Nordhorn

4
5

2009

Grensoverschrijdend masterplan
Emlichheim en Hardenberg

Gemeente Hardenberg en
Samtgemeinde Emlichheim

3

2009

Kunstwegen

Stichting Kunstwegen

5

2009-2018

Rivier- en landschapsbiografie

Het Oversticht, provincie
Overijssel, Heimatverein LK GB

5

2009

Grensoverschrijdend marketing van
duurzame Vechtdalproducten

Stichting Dianthus, LEADER-Region
Landkreis Grafschaft Bentheim
(Regionalmanagement)

2

Paardrijden van NL naar D
Twee basisscholen in Nordhorn en
Hardenberg organiseren in 2009 een
uitwisseling
Een poging tot gezamenlijke
grensoverschrijdende afstemming voor
gebiedsontwikkeling op de grens
Een traject van in totaal 160 kilometer lang,
met 75 kunstwerken van vermaarde
kunstenaars, behoort met recht tot één van de
meest interessante openluchtmusea van
Europa.
Versterking van een grensoverschrijdende
identiteit. Niet grensoverschrijdend
uiteindelijk afgestemd. Seperate uitvoering.
Vechtegeschichten.
Er wordt gepoogd een duurzame
samenwerking op te zetten tussen Dianthus
en Duitse agrariërs in INTERREG en/of
LEADER-verband.

Grensoverschrijdend
2009
2009
2009

RvdV + Vechtvisie (nationale
financiering)
RvdV + Vechtvisie
RvdV + Vechtvisie

Vechtvisie

RvdV + Vechtvisie + RROP
LGB 2001

RvdV + Vechtvisie + subsidie

RvdV + Vechtvisie + LEADER

159

160

2009

Integrale gebiedsontwikkeling
Emlichheim en Hardenberg

Samtgemeinde Emlichheim en
gemeente Hardenberg

3, 5

Grensgebied waarbij Duitse en Nederlandse
partners samenwerken

RvdV + Vechtvisie

2009

Duits-Nederlandse Vechtvisie

Duits-Nederlandse partners

1, 2, 3, 4, 5

Een visiedocument tussen Nederlandse en
Duitse partners op een regionaal niveau

INTERREG IV en nationaal
gefinancierd

2009

Vechtsymposia

Waterschap Vechtstromen

x

Vechtvisie

2014

Project Fuzzy Logic

o.a. Waterschap Vechtstromen

1

2015

Bouw twee Vechtzompen

3,4,5

2015

Grensmeander

Gemeente Hardenberg,
Samtgemeinde Emlichheim,
Stichting Hout-Industrie,
Molenvereniging Laar
Waterschap Vechtstromen

Netwerken en kennisuitwisseling tot minimaal
2020
In dit project worden logistieke en
debietgerelateerde vraagstukken van
rioolwaterzuiveringsinstallaties en het
aanpalende rioolstelsel onderzocht. Er is een
uniek besturingsmodel (meet- en
regeltechniek) ontwikkeld om de
afvalwaterstromen gericht te sturen en te
verspreiden.
Vechtvisie GPT (projectidee na uitwerking)

Vechtvisie

2015

Gezamenlijk plan toeristische
organisaties

4,5

2016

Tientorenplan

Münsterland Tourismus,
Grafschaft B. Tourismus en
Vechtdalmarketing
Samtgemeinde Emlichheim en
Vechtdal Markteing

Rivierherstelproject op de grens tussen NL en
D
Toeristische ideeën uitwisseling

RvdV

2017

Nieuw uitvoeringsprogramma
Vechtvisie

Waterschap Vechtstromen

1, 2, 3, 4, 5

2017

Dialoog en governance

Waterschap Vechtstromen en
Waterschap Drents Overijsselse
Delta

x

Het Tien Torenplan omvat een tiental
topplekken die de essentie van het Vechtdal
aan de bezoeker overbrengen. Het Tien
Torenplan maakt het Vechtdal tastbaar en
beleefbaar.
Nieuwe projecten waarbij een
Vechtambassadeur projecten en initiatieven
aanjaagt
Netwerk maatregel

1,2

4, 5

Financiering via INTERREG IV

Vechtvisie

Onbekend

LIVING Vecht-Dinkel

LIVING Vecht-Dinkel

2017

Vechtdalroute / Vechtdalpad

Grafschaft Bentheim Tourismus en
Vechtdalmarketing

4, 5

De huidige route wordt weinig gebruikt. In dit
project wordt gepoogd om toeristen opnieuw
aan te trekken.
Uitvoering inrichting ‘Elfde toren’ op de grens
bij Laar als uitkijkpunt met tweetalige
informatieboorden.
Vismigratie, dit project sluit aan bij andere
nationale projecten zoals in de Waddenzee

LIVING Vecht-Dinkel

2017

De elfde ‘toren’

Waterschap Vechtstromen

4, 5

2018

Swimway

Waterschap Vechtstromen

1, 2

2018

Onbekend

2018

Deutsch-Niederlandische LEADER
austausch
Vechtverhalen en Vechtcanon

4, 5

Kennis making Duits-Nederlandse partijen

LEADER

Onbekend

5

LIVING Vecht-Dinkel

Geheim over de grens

EUREGIO

4, 5

Waterschap Vechtstromen, LGB,
NLWKN

1

2019

Hoogwatervoorspelmodel /
hoogwateroefening /
grensovereenkomsten
Rententiegebiedverkenning

Boekpublicaties met Duitse en Nederlandse
Vechtverhalen en Vechtcanon begeleid door
tweetalige app. Zichtbaar maken door
theatervoorstelling
Het project “Geheim over de grens” wordt in
het kader van het INTERREG V A programma
Deutschland-Nederland uitgevoerd en
financieel ondersteund door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),
het Ministerie van Economische Zaken van
deelstaten Noordrijn-Westfalen en
Nedersaksen en de provincies Gelderland en
Overijssel. Het project wordt begeleid door
het Programmamanagement bij de EUREGIO
in Gronau
Gepland project

2018

2019

LGB en Waterschap Vechtstromen

1

Gepland project waarbij gezocht wordt naar
opvang mogelijkheden in NL en D

LIVING Vecht-Dinkel /shockevent 2010

2019

Rust en Drukte in het Vechtdal

Onbekend

4, 5

Overzicht in NRapport Rust en drukte aan
Duitse kant, afgestemd in Ronde Tafel sessies.

LIVING Vecht-Dinkel

2020

VechtZompEducatie

3, 5

Educatiematerialen en scholenuitwisseling.

LIVING Vecht-Dinkel

LIVING Vecht-Dinkel

KRW

INTERREG V A Programma
Deutschland-Nederland

LIVING Vecht-Dinkel

161

2019

162

Vechtdalroute

4, 5

Verbinder en aanjager doorlopend werkzaam
tot 2020. Grensoverschrijdende toeristische
arrangementen Grensoverschrijdend
veiligstellen dan wel verbeteren van de ADFC
certificatie.

Vechtvisie & LIVING VechtDinkel

163

