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Aan:  

Het college van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 162 

8330 AD Steenwijk 

 

 Aan:  

Alle raadsfracties 

  

  

    

Datum : Giethoorn, 5 februari 2019  

Betreft : Reactie van ’t Gieters Belang op de bestedingsrichting van de maatregelen uit het Bidboek ten 

behoeve van de Politieke Markt d.d. 05.02.2019 

 

   

  Geacht College, dame/heer, 

Onlangs heeft ’t Gieters Belang kennisgenomen van het Statenvoorstel dat de  

Provincie Overijssel voornemens is te participeren in het Meerjarenprogramma ‘Leefbaar Giethoorn 2019-

2021’. Dit middels het toekennen van een bijdrage van €6,4 miljoen. Ook binnen de Provinciale Staten is 

men zich blijkbaar uitermate bewust van het gegeven, dat het voor de gemeente Steenwijkerland een 

pittige opgave is om de groeiende belangstelling van buitenlandse én binnenlandse bezoekers in en om 

Giethoorn, te combineren met een gezond, veilig en toekomstbestendig leefklimaat voor inwoners 

bezoekers, flora én fauna. Zo blijkt ook uit de inhoud van het Statenvoorstel.  

 

Met de nadruk op Leefbaar zijn wij als dorpsvereniging natuurlijk uitermate blij met deze ontwikkeling en 

omarmen we dit initiatief van de gemeente Steenwijkerland! Toch maakt ’t Gieters Belang zich ernstig 

zorgen over het traject dat gaat lopen op het moment dat de gelden vanuit Provinciale Staten zijn 

toegekend en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Steenwijkerland zullen worden besteed. Onze 

zorgen spitsen zich toe op het gegeven dat het dorp (bewoners en ondernemers) mogelijk onvoldoende 

betrokken zullen worden bij de besluitvorming en ontwikkeling van de diverse projecten uit het Bidboek. 

Betrokkenheid die absoluut noodzakelijk is om op een doordachte en gedragen wijze uiteindelijk tot een 

gezond, veilig en toekomstbestendig leefklimaat te kunnen komen. Hiertoe vraag ik uw aandacht voor het 

volgende. 

 

Het proces van het Bidboek dat onverwachts uit de hoge hoed werd getoverd in juni 2018, heeft ons als 
dorpsvereniging destijds enorm overvallen. Ondanks dat dit met u en gewezen wethouder Akkerman 
achteraf zorgvuldig is besproken en geëvalueerd, kaarten wij dit nogmaals bewust aan. Tegen de 
achtergrond van de samenwerking tussen de gemeente, Giethoorn Onderneemt (GO) en ‘t Gieters Belang 
(GB) was het destijds onbegrijpelijk, dat een dergelijk project zonder overleg met en enige betrokkenheid 
van bestaande samenwerkingspartners tot stand was gebracht. Een situatie die zich nu weer lijkt te 
herhalen.  Ook de huidige aanvraag door de gemeente Steenwijkerland van de Provinciale gelden, bleek 
wederom een complete verrassing voor ons als dorpsvereniging. En zeker ook de projecten die aan de te 
besteden gelden schijnen te worden gekoppeld. Mede verrast dat de inmiddels opgerichte tripartite 
visiewerkgroep GB, GO en vertegenwoordigers namens de gemeente op moment van publiceren niet 
geïnformeerd waren omrent het regiodeal project. 
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Dat onze zorgen reëel zijn blijkt ook uit het voorstel dat opgesteld is ten behoeve van de Politieke Markt 

d.d. 5 februari. Hierin worden een aantal concrete projecten en uitgangspunten benoemd waarvan met 

zekerheid gesteld kan worden dat de inbreng van het dorp ontbreekt. 

 

Ten eerste: De maatregelen die in eerste aanleg genoemd worden in relatie tot de programmabegrotingen, 

hebben vooral te maken met toerisme en toerisme ontwikkeling. U kunt niet ontkennen dat projecten zoals 

‘nieuwe vormen van verblijf en verlenging van verblijfsduur, vervoer en transport met en door het 

bedrijfsleven’, ‘bredere kennis over doelgroepen en hun voorkeuren met ondersteuning van onderwijs en 

onderzoek en een bredere benadering van Giethoorn’,  ‘een doeltreffende marketing door het lokale en 

regionale bedrijfsleven, stichting Weerribben en Wieden, Marketing Oost en het Nederland Bureau voor 

Toerisme en Congressen (NBTC), niet direct onderwerpen zijn die de kern van leefbaarheid raken. In onze 

ogen wellicht juist het tegenovergestelde! 

 

Ten tweede: Bij de verdere uitwerking in het voorstel van de te nemen maatregelen worden wederom 

projecten uit het Bidboek genoemd, welke niet getoetst zijn binnen het dorp.  Ook zijn deze maatregelen 

niet ter sprake zijn gekomen binnen de tripartite samenwerking in de diverse werkgroepen en ligt er geen 

gedragen visie aan ten grondslag.  Maatregelen die dus feitelijk als een soort van one-man-show vanuit de 

gemeente worden gepresenteerd. Als voorbeeld ‘de ontsluiting Kerkweg en verbinding Giethoorn Noord-

Zuid’, ‘de verlichting bruggen langs dorpsgracht’ en niet te vergeten de expliciet in het bestedingsvoorstel 

genoemde ‘ontwikkeling verblijfsresort’; In onze ogen onmogelijk dat de gemeente, zonder ook maar een 

visie te hebben ontwikkeld voor een duurzaam en toekomstbestendig Giethoorn (en dus zonder een 

‘meetlat’’ te hebben),  in deze fase ongefundeerd projecten koppelt aan gemeenschapsgelden toegekend 

door Provinciale Staten.   

 

Met de hierboven beschreven ervaringen in onze ‘buze’, kunnen wij als dorpsvereniging niet anders 

concluderen dan dat u te hard van stapel loopt in het concreet benoemen van de diverse projecten. Meer 

specifiek: het huidige voorstel dat binnenkort ter besluitvorming aan de Raad voorligt, bevat ons inzien te 

weinig garanties ten aanzien van draagvlak en betrokkenheid uit het dorp.  ’t Gieters Belang roept u dan 

ook op om een aantal waarborgen aan de voorgestelde bestedingsrichting te koppelen. Namelijk de 

voorwaarde dat: 

 

1. Een ontwikkelde visie als basis zal dienen voor de uitvoering van de plannen zoals in het voorstel 

opgenomen. Vanuit een bottom-up aanpak zodat: 

 Voorgenomen ontwikkelingen ook daadwerkelijk getoetst kunnen worden aan de belangrijkste 

pijlers van een gedragen visie.  

 Het draagvlak en de inbreng vanuit het dorp ook daadwerkelijk aan de voorkant is geborgd. 

 

2. Lokale betrokkenheid als een verplichting aan de voorkant wordt ingericht, zowel in de fase van 

besluitvorming als in de diverse fasen van ontwikkeling van de verschillende voorstellen/projecten. 

Door middel van ‘t Gieters Belang participatie vanuit de tripartite gebiedsgerichte aanpak te 

vertegenwoordigen binnen de stuurgroep Leefbaar Giethoorn.  
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Binnen het Statenvoorstel 'Kansen in Overijssel': Leefbaar Giethoorn (PS/2019/13) wordt gesteld dat het 

gemeentebestuur werk heeft gemaakt van de betrokkenheid en instemming van o.a. plaatselijke inwoners. 

Voor zover ’t Gieters Belang bekend is het draagvlak onder dorpsgenoten voor dit programma niet getoetst. 

Om een leefbaar, veilig en aantrekkelijk Giethoorn te garanderen is burgerparticipatie - de bewoner op 1 – 

een noodzaak welke ook binnen het College programma past. 

 

Mede om deze redenen stelt ’t Gieters Belang voor om te participeren binnen besluitvorming van de 

verschillende plannen stuurgroep Leefbaar Giethoorn e.o.  We gaan voorkomen dat er beslissingen worden 

genomen en/of plannen worden onderzocht zonder een toetsing op draagvlak, waarmee duidelijk moet 

worden hoe desbetreffende plan bijdraagt aan leefbaarheid. Reguleren van toerisme krijgt de boventoon 

op promotie en marketing waarmee groeiende toeristendruk gecombineerd kan worden met een 

toekomstbestendig en duurzaam leefklimaat. 

Leefbaarheid, veiligheid en behoud dorpskarakter gaan samen met een duurzaam ontwikkeling toerisme. 

Daarbij de voorwaarde focus op kwaliteit en niet op kwantiteit waarmee de internationale toeristische 

hotspot Giethoorn ook in de toekomst nog aantrekkelijk blijft voor bewoners en bezoekers. 

 

Ter afsluiting willen we nogmaals benadrukken dat ’t Gieters Belang absoluut verheugd is met de steun 
vanuit de provincie en het Statenvoorstel dat is ingebracht. Maar dat wij er vooral voor pleiten dat deze 
gemeenschapsgelden, indien zij worden toegekend, ook vanuit een gefundeerde visie en met draagvlak 
vanuit het dorp zullen worden besteed. 
 

Namens het bestuur van ’t Gieters Belang, 
 

  

    

Evert van Dijk (voorzitter ´t Gieters Belang)   

Voor en door ‘t dorp 

p/a: Beulakerweg 74, 8355 AJ Giethoorn 


