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Aan het College van Burgemeesters en Wethouders Gemeente Steenwijkerland 
Postbus 162 
8330 AD Steenwijk 
 
 
Giethoorn, 16 februari 2017 
 
 
Betreft : Inspraakreactie concept-omgevingsvisie 2030 Steenwijkerland 
Bijlage : Definitief dorpsplan Giethoorn 2030 (September 2012) 
 
 
Geacht College, 
 
Wij, Vereniging van dorpsbelangen Giethoorn “ ’t Gieters Belang”, dat de belangen van  de 
inwoners van Giethoorn vertegenwoordigt, hebben kennis genomen van de concept-
omgevingsvisie 2030 Steenwijkerland. Bij deze willen wij een inspraakreactie indienen op 
betreffende concept-omgevingsvisie. 
 
Algemeen 
In zijn algemeenheid willen wij opmerken dat wij teleurgesteld zijn door de inhoud van de 
Omgevingsvisie. Doelmerk vanuit de Omgevingswet is om gezamenlijk als overheid en 
burgers te komen tot een Visie voor onze prachtige gemeente . Als wij het oogmerk van een 
instrument als de Omgevingsvisie (in het licht van de nieuwe Omgevingswet) goed begrijpen, 
dan is dit erop gericht om op lange termijn beleid voor de leefomgeving vast te leggen. 
Daarbij dient de gemeente ook in te gaan op de eigen rol bij de realisatie van die visie en 
met wie en welke instrumenten zij de stip aan de horizon stapsgewijs dichterbij beoogt te 
brengen. Met de omgevingsvisie zouden keuzes duidelijk moeten worden over waar welke 
ontwikkelingen gerealiseerd worden en welke omgevingskwaliteit gewenst is voor welk 
gebied. Deze ontbreken echter totaal in deze visie. Ook wordt de Visie nergens ondersteund 
met kaartmateriaal over welke gebieden beschermingswaardig zijn en waar ruimte is voor 
ontwikkeling. 
 
Wat ons in de concept-omgevingsvisie 2030 opvalt is dat op verschillende plekken een 
uitvoerige beschrijving van de kenmerken en kwaliteiten van het gebied naar voren komt. 
Maar ook dat op alle fronten een duidelijke en heldere visie op toekomstige ontwikkelingen, 
en vooral ook een concrete visie op de rol van de gemeente daarbij, ontbreekt. In hoofdstuk 
5, waar wordt ingegaan op de wijze waarop u uitvoering wilt geven aan de omgevingsvisie 
2030, lezen wij vooral dat de uitvoering zou moeten gebeuren met o.a. veel particulier 
initiatief en veel inzet en betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Maar daar waar het 
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gaat om een concrete rol van de gemeente blijft het vooral bij globale opmerkingen. 
Bijvoorbeeld dat de gemeente een actieve rol gaat nemen in de bescherming en 
ontwikkeling van het gebied, dat u hoge eisen stelt aan de prestaties van het bestuur, bij 
gaat dragen aan initiatieven en ook moed gaat tonen. Kortom ons inziens vooral loze 
algemene termen maar geen toetsingskader. Echter zeker in relatie tot de ontwikkeling van 
recreatie en toerisme in het landelijk gebied en de kern Giethoorn, zijn wij van mening dat u 
juist veel meer een visie zou moeten hebben op wat de concrete rol van de gemeente 
Steenwijkerland gaat zijn.  
 
Daarnaast schiet het concept in onze ogen voor de Gieterse gemeenschap vooral te kort  in 
het bestendigen van leefbaarheid als vertrekpunt. Een dorp waar vanwege het toenemende 
toerisme vele maanden van het jaar niet meer ‘normaal’ valt te leven en privacy op sommige 
dagen voor velen ver te zoeken is, is in onze ogen niet in balans. Wij bestrijden dan ook 
hetgeen in uw concept-omgevingsvisie wordt gesteld, namelijk dat de balans tussen 
toerisme en wonen op dit moment in Giethoorn in evenwicht is (zie pag. 10 ). In het geval 
van Giethoorn is de zoektocht naar balans in relatie tot leefbaarheid juist een zeer belangrijk 
thema. Zeker nu de gemeente het toerisme beter wil gaan benutten en recreatie wil gaan 
ontwikkelen, lijkt het ons zoals al eerder aangehaald niet meer dan logisch dat leefbaarheid 
in als zijn facetten in de omgevingsvisie 2030 voor de gemeente het vertrekpunt zou moeten 
zijn.   
 
In dit kader willen wij u er voorts nog op wijzen dat in 2012 in opdracht van ’t Gieters Belang 
een toekomstplan is opgesteld: “Dorpsplan Giethoorn 2030”. Hierin is de visie voor 
Giethoorn opgenomen voor de komende jaren. Deze visie is met en door het dorp tot stand 
gekomen en geniet een groot draagvlak onder de bevolking. Ondanks diverse verzoeken 
heeft de gemeente Steenwijkerland de visie van het dorp tot op heden niet in haar beleid 
verankerd. Wij verzoeken u deze Visie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van Giethoorn 
te hanteren. Het valt ons zelfs op dat de  genoemde visie van de inwoners op cruciale 
punten niet terugkomt in uw concept-omgevingsvisie 2030 en dat zelfs tegenstrijdige 
ontwikkelingen worden voorgesteld. Of de concept-omgevingsvisie 2030 dan ook een goede 
basis heeft en er daadwerkelijk sprake is draagvlak binnen de Gieterse gemeenschap zoals 
door u gesteld , betwijfelen wij dan ook ten zeerste.   
Hieronder zullen we aan de hand van verschillende thema’s  nader ingaan op de bezwaren 
die wij als vereniging hebben tegen de onderhavige concept-omgevingsvisie 2030. 
 
Energie en Duurzaamheid 
Met de gemeente zijn wij van mening dat duurzaamheid en alternatieve energie belangrijke 
thema’s zijn en blijven in deze visie. Ook op dit punt missen wij echter een visie. De daken 
van (agrarische ) bedrijfsbebouwing bieden volop ruimte voor zonnepanelen. Hiermee zou 
zelfs een milieuwinst kunnen behaald als bestaande asbestdaken worden vervangen door 

mailto:secretaris@gietersbelang.nl


 

Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn 
 
 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Postadres     KvK  E-mail     Rekeningnummer 

Binnenpad 73, 8355 BT Giethoorn  40062734 secretaris@gietersbelang.nl  NL25 RABO 0322025249 

Bladzijde: 3 

 

 

daken met zonnepanelen. Dit biedt  kansen voor een energie-neutrale gemeente 
Steenwijkerland in 2030. Daarnaast kan worden ingestoken op vergistingsinstallaties. Wat 
ons zorgen baat is dat u de mogelijkheid voor windmolens open laat in uw visie. Sterker nog, 
een foto van windmolens siert de voorkant van de Omgevingsvisie! Wij vragen u derhalve 
expliciet in uw Visie op te nemen dat windmolens niet mogelijk zijn in onze gemeente. Nog 
maar kort geleden heeft de voltallige raad en vele bewoners zich uitdrukkelijk uitgesproken 
tegen windmolens in de gemeente.  Deze zijn niet passend binnen onze prachtige gemeente 
en zijn daarmee letterlijk een horizonvervuiling. Ook inzetten op aardwarmte en 
warmtewisselaars zijn mogelijkheden zonder een grote ruimtelijke impact die kunnen 
worden benoemd. 
 
Agrarische ontwikkeling en gezondheid  
De trend naar schaalvergroting in de landbouw zal ook de komende jaren doorzetten. Ook 
hier missen wij een visie van de gemeente hoe deze schaalvergroting zich verhoudt tot het 
mooie maar kwetsbare landschap in onze gemeente. In naburige gemeenten en provincies 
heeft men het over de ‘verwoestijning’ van het landelijk gebied. Juist door het benoemen 
van de problemen die met schaalvergroting samengaan kan ook aandacht zijn voor een 
zorgvuldige landschappelijke inpassing zodat de een en ander kan bijdragen aan de 
recreatieve waarde van het agrarisch gebied voor toeristen en inwoners.  
Wij verzoeken u hier in uw visie uitgangspunten voor op te nemen.  
 
Een andere trend die ook zal doorzetten is dat meer en meer agrarische bedrijven zullen 
stoppen. Nagedacht moet worden over vervolgfuncties voor deze agrarische complexen om 
verpaupering tegen te gaan. Een nieuw element in de Omgevingswet is het thema 
gezondheid.  Dit onderwerp mist in zijn totaliteit in de Omgevingsvisie. Ook bijvoorbeeld bij 
het toelaten van intensieve neventakken bij agrarische bedrijven is dit een aandachtspunt.  
 
Recreatie en toerisme 
In hoofdstuk 4 (visie en opgaven) ziet u voor wat betreft Giethoorn twee toekomstige 
cruciale opgaven. De eerste betreft het creëren van meer hoogwaardige verblijfsrecreatie en 
met name grootschalige nieuwe initiatieven (ten noorden van Bodelaeke) . Daarbij wordt 
nogmaals opgemerkt dat het gebied van de Gietserse polder (dus geen polder Giethoorn) 
een gebied is dat gereserveerd dient te worden voor de Gietersen en waar geen 
grootschalige verblijfsrecreatie mogelijk zou moeten zijn, zie ook de Toekomstvisie 
Giethoorn 2030 over de gewenste invulling van dit gebied. 
   
De andere opgave/ontwikkeling voor de kern Giethoorn zou in uw ogen zijn het breder 
benutten van de aantrekkingskracht van Giethoorn. Waar in onze ogen echter volledig aan 
voorbij wordt gegaan is dat de gemeente Steenwijkerland tot op heden onvoldoende in staat 
is geweest om de publieke ruimte in het dorp adequaat te onderhouden/in te richten en 
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mee te laten groeien met de sterke toename van het toerisme de afgelopen jaren. Belangrijk 
voorbeeld is natuurlijk de  slechte staat waarin de paden langs de Dorpsgracht zich 
bevinden. Zo verkeren de belangrijke paden in het dorp (Zuiderpad, Binnenpad, Noorderpad 
en Molenweg) al lange tijd in zeer slechte staat en is er op geen enkele wijze met het dorp 
gezocht naar een adequate oplossing, vorm van herstel en onderhoud. Voor bewoners een 
zeer belangrijk onderwerp voor wat betreft leefbaarheid.  
 
Daarnaast zijn er tal van andere zaken in de publieke ruimte die de gemeente heeft 
verzuimd te  ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van extra parkeerplekken op 
andere plaatsen dan het centrum (bv. in Giethoorn Noord ter hoogte van de Kloostersteeg 
en aan het begin van de Molenweg), het plaatsen van toiletten en extra vuilnisbakken, 
eenvoudige banken langs de paden waar toeristen kunnen uitrusten (in plaats van op privé 
bankjes of in tuinen), adequate wegbewijzering, etc. Wij vragen ons dan ook oprecht af hoe 
het kan dat de belangrijkste opgave voor Giethoorn in uw ogen is het creëren van 
hoogwaardige verblijfsrecreatie. Dit terwijl het goed ontwikkelen en onderhouden van 
Giethoorn in relatie tot het huidige toerisme slechts summier door de gemeente 
Steenwijkerland is opgepakt. Nogmaals, de gemeente kan zich naar onze mening dan ook 
niet kan onttrekken aan het hebben van een gedegen visie over wat haar eigen rol tot 2030 
gaat zijn. Daarbij komt dat een gedegen visie niet losstaat van handhaving van de huidige 
beschermenswaardige functies zoals het handhaven van de huidige woonbestemmingen, 
zoals optreden tegen illegaal recreatief gebruik en illegale bouw van recreatieverblijven.  
 
 
Wij verzoeken u bij het vaststellen van de Omgevingsvisie 2030 de bovengenoemde punten 
in acht te nemen en in de visie te verwerken.  Tevens stellen we het zeer op prijs om de 
onderhavige zienswijze mondeling toe te lichten. We verzoeken de betrokken wethouder(s) 
dan ook om op korte termijn hierover met ons in gesprek te gaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Evert van Dijk (voorzitter) 
Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn (’t Gieters Belang) 
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