
 
 

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Groningen 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
  
Onderwerp: Recreatievaart in de provincie 
 
Groningen, 3 juni 2021 
  
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van een opinie-artikel in het Dagblad van het Noorden1, geschreven door de 
Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen, hebben we enkele vragen over de 
vaarrecreatie in onze provincie. In het artikel worden meerdere grote en kleine problemen benoemd 
die recreatievaart belemmeren. Voor onze fracties is het van belang dat de schoonheid van onze 
provincie ook voor vaarrecreanten ontsloten is. Uw college zet zich in voor een groter economisch 
belang van de recreatievaart. Daarom hebben we de volgende vragen aan u.   
 

1. Herkent u het beeld dat veel vaarroutes in de provincie deze zomer onbevaarbaar zijn en 
diverse bruggen en steigers kampen met achterstallig onderhoud? Zo nee, waarom niet? 

2. Bent u bereid om met de watersportsector in gesprek te gaan en gezamenlijk te 
inventariseren waar op korte termijn verbeteringen kunnen worden doorgevoerd?  

 
De bruggen en vaarwegen worden door verschillende overheden en partijen beheerd. Een besluit om 
wel of geen onderhoud uit te voeren en de planning van onderhoud raakt echter een hele vaarroute. 

3. Op welke wijze werkt u samen met gemeenten, waterschappen en andere beheerders van 
vaarwegen en bruggen om te zorgen dat vaarroutes bevaarbaar blijven en goed 
onderhouden worden? 

 
In andere provincies wordt het beheer van recreatieplassen, fietsroutes en vaarroutes vaak 
uitgevoerd door een recreatieschap, een samenwerking van meerdere beheerders. Zodoende kan 
het beheer en onderhoud integraal worden opgepakt. 

4. Hoe staat u tegenover het idee om het onderhoud van recreatieve vaarroutes onder het 
beheer te brengen van een (nog op te richten) recreatieschap of andere vormen van 
samenwerking met hetzelfde doel?  

 
We zien uit naar de beantwoording van onze vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de fractie van de ChristenUnie,   namens de fractie van de VVD, 
 
Fredric Geijtenbeek     Nico Bakker 

 
1 https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/De-pleziervaart-komt-er-in-de-provincie-Groningen-bekaaid-vanaf-
26835173.html  


