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De ondergetekenden:

• De Groninger gemeenten  
 (in Vereniging Groninger Gemeenten verband, VGG) 

• Eemsdelta;
• Groningen;
• Het Hogeland;
• Midden-Groningen;
• Oldambt;
• Pekela;
• Stadskanaal;
• Veendam;
• Westerkwartier;
• Westerwolde. 

• Provincie Groningen

 Overwegende: 

• Dat water één van de pijlers is onder de identiteit van het landschap in en 
rondom de provincie Groningen: er werd tegen gestreden, er werd land  
gewonnen, vervoer ging over water en het is een structurerend en  
beeldbepalend element van het Groninger landschap dat behouden  
moet blijven.  

• Dat de impact en waarde van water groot is voor een aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving, de werkgelegenheid en economische bestendigheid en het 
toeristisch-recreatief product in de provincie Groningen.  

• Dat op het snijvlak van water en land dynamiek en levendigheid ontstaat, het 
maakt de omgeving afwisselend en aantrekkelijk voor bezoekers en de eigen 
inwoners.  

• Dat er veel (thematische) vaarroutes en fiets-, en wandelroutes langs het 
water zijn gerealiseerd. De samenhang hiervan met natuur, cultuur, erfgoed, 
toeristische bedrijven en evenementen maakt de Provincie Groningen een 
aantrekkelijke waterprovincie.  

• Dat een goede (digitale) informatievoorziening over het waternetwerk en de 
recreatieve voorzieningen rondom het water essentieel is voor de positieve 
beleving van de Groningse wateren.  
 



• Dat meer waterrecreatie een economisch toegevoegde waarde heeft voor ondernemers in onze 
regio en daarmee bijdraagt aan de leefbaarheid en brede welvaart in onze provincie.  

• Dat het grootste deel van de Groningse vaarwegen deel uitmaakt van het landelijke basis- 
recreatietoervaartnet (BRTN), opgenomen in de landelijke basisvisie Recreatietoervaart  
Nederland 2020-2025, waarvoor de coördinatie bij de landelijke stichting Waterrecreatie  
Nederland ligt.  

• Dat recreatief varen in de provincie makkelijker en daarmee nog aantrekkelijker gemaakt kan  
worden door samenwerking en regie op deze samenwerking. 
 

• Dat er meer partijen betrokken zijn bij waterrecreatie dan bovengenoemde partijen. 
 

• Dat deze intentieverklaring gezien kan worden als een groeidocument waar meer partijen bij  
kunnen aansluiten. 

Verklaren: 

Dat een betere en nauwere samenwerking essentieel is om van Groningen een gastvrije en  
aantrekkelijke waterprovincie te maken. 

Dat de wijze van brugbediening, brugbedieningstijden in het vaarseizoen en voldoende  
aanlegvoorzieningen, daar waar mogelijk, op elkaar moeten worden afgestemd. 

Dat het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN) leidend is voor het bevaarbaar en beleefbaar 
houden van de provincie Groningen. 

Intentie: 

De partijen spreken de intentie uit om integraal en in gezamenlijkheid te werken aan een gastvrije 
waterprovincie waar het op en langs het water goed recreëren is. Hierdoor wordt een economische 
impuls gegeven ten gunste van de leefbaarheid en brede welvaart in de provincie Groningen.

Rolverdeling: 

Groninger gemeenten
• Spreken de intentie uit om samen te werken op het gebied van de waterrecreatie.
• Aansturing regiomarketingorganisaties.

Vereniging Groninger gemeenten
•  Fungeert samen met de provincie als procesbegeleider om zorg te dragen voor verbinding  

 tussen alle betrokkenen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. 

Provincie Groningen
• Spreekt de intentie uit om samen te werken op het gebied van de waterrecreatie.
• Aansturing Kwartiermaker regie waterrecreatie.
• Fungeert samen met de VGG als procesbegeleider.
• BRTN penvoerder.
• Aansturing Routebureau Groningen en Marketing Groningen.



Inwerkingtreding en duur:
De intentieverklaring gaat in op de datum van ondertekening door de partijen. De intentieverklaring 
kent een looptijd van 4 jaar en wordt daarna, stilzwijgend, verlengd voor de duur van vier jaar. Jaarlijks 
vindt er een evaluatie plaats met alle betrokken partijen. Wijzigingen in de identiteit van partijen of 
wijzigingen van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van partijen (bijvoorbeeld door afloop van een 
ambtstermijn) brengen geen wijziging aan in de gemaakte afspraken in deze intentieverklaring.

Hardheidsclausule:
De partijen spreken af dat de afspraken in deze intentieverklaring niet juridisch afdwingbaar zijn en  
moeten worden gezien als een “gentlemen’s agreement”. 




