Thema’s
Institutionele vraagstukken
• Formalisering
De lessen uit het verleden laten zien dat grensoverschrijdende samenwerking een
kwestie van investeren is in elkaar kennen en daarvoor ook de tijd te nemen. Kortom,
mensenwerk. Echter, mensen komen en mensen gaan, hoe houden we continuiteit?
Is formalisering de oplossing?
• Institutionele ritssluiting
Het waterbeheer is in elk land anders geregeld. De praktijk leert dat het zoeken is
naar welke organisatie(s) je nodig hebt bij de buren om aan oplossingen te kunnen
werken. Soms volstaat één counterpart, vaak heb je er vele nodig. Wat is nodig om
de ritssluiting goed te laten sluiten?
• Mandaat
Praten met elkaar is één ding, maar daadwerkelijk knopen doorhakken is vaak best
een probeleem. Om voortvarend de uitvoering ter hand te kunnen nemen is het van
belang om besluitvorming over niet te veel schijven te laten lopen. Wat willen we
hierin bereiken?
Uitvoering en instrumenten
• Van pilot naar het echte werk
Een kleinschalige pilot lukt vaak nog redelijk, al is het al een zware dobber om samen
met alle partijen zover te komen. Maar er staan ons grote opgaven te wachten. Wat
moet er gebeuren om de uitvoering een succes te laten zijn en het niet bij
(kleinschalige) pilots te laten steken?
• Instrumenten
Om tot echte samenwerking te komen in de uitvoering zijn er nog wat praktische
hobbels te nemen, zoals aanbestedingszaken, monitoringskwesties, kwaliteitsborging
labaratoria, etc. Om een gezamenlijk uitvoeringsproject te doen, komt er nog wat bij
kijken. Oplossen en doen!?
• Financiering
We hebben te kampen met een kredietcrisis, krijgt KRW nog wel de prioriteit? Hoe
zorgen we er voor dat de financiering voor de plannen die we hebben gedekt is? En,
in hoeverre is het mogelijk om maatregelen buiten de eigen landsgrenzen te
financieren? In de praktijk blijkt dat nog best lastig te zijn.
Integraliteit
• Integrale gebiedsopgave
De KRW staat niet op zich, maar is onderdeel van een groter geheel aan
gebiedsopgaven. Een integrale kijk kan verschillende partijen met verschillende
belangen verenigen om successen te bereiken, waarbij ook de KRW doelen worden
bereikt. Maar hoe meer er bij betrokken wordt, des te meer partijen aan weerszijde
van de grens betrokken moeten worden. Is dit de weg om te gaan?
• Relatie met andere Europese regelgeving
Er komt van alles vanuit Europa. Natura2000, Hoogwaterbeschermingsrichtlijnen etc.
De samenhang is soms niet goed, maar in de praktijk moeten we er wel het beste van
maken. Hoe zorgen we voor goede samenhang bij de uitvoering?
• Communicatie en publieke participatie
Nu we in de achtertuinen komen: wat is er nodig om de mensen te betrekken, zodat
ze meewerken en het misschien zelfs wel omarmen? Wie heeft goede ervaringen en
wat moeten we vooral niet doen?

