
                                                       
 
 

Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Postadres     KvK  E-mail     Rekeningnummer               Pagina 

Binnenpad 73, 8355 BT Giethoorn  40062734 secretaris@gietersbelang.nl  NL25 RABO 0322025249         1 

Aan: 
Het college van Burgemeester en Wethouders   
Postbus 162 
8330 AD STEENWIJK  
 
Aan:  
Alle raadsfracties.  

 

  
 
Dagtekening : Giethoorn, 06 juni 2017 
Onderwerp : Brandbrief m.b.t. ontbrekend beleid en visie toerisme in Giethoorn  

 

Geachte College, dame/heer, 

Deze brief is een brandbrief met een concrete hulpvraag van ´t Gieters Belang aan het College van 
Burgemeester & Wethouders én aan alle raadsfracties binnen de Gemeente Steenwijkerland! 

Context: 

Giethoorn is de laatste weken frequent in het nieuws geweest met betrekking tot een aantal ongewenste 
ontwikkelingen, veroorzaakt door het toenemende toerisme. In de media is in eerste instantie veel 
aandacht besteed aan de ontwikkeling rond het onttrekken van een aantal panden aan permanente 
bewoning ten behoeve van het oprichten van vergaande commerciële Bead & Breakfast- of zelfs hotel 
voorzieningen in deze panden. Daarnaast is het thema van het toenemend aantal toeristen dat Giethoorn 
jaarlijks bezoekt bij de media permanent in de aandacht. Het levert immers mooie plaatjes van chaos en 
slapstick-achtige taferelen op. Afgelopen Hemelvaarts- en Pinksterweekeinde waren illustratief. 

Bij ´t Gieters Belang komen meerdere signalen binnen dat een aantal organisaties streeft naar een nog 
verder groeiend aantal toeristen vanuit het oogpunt dat dit goed is voor de regionale economie. Wij juichen 
toerisme toe, maar daarnaast ontvangen wij ook steeds meer signalen dat de inwoners van het dorp 
Giethoorn ernstig te lijden hebben onder deze ontwikkelingen en dat zij vinden dat de leefbaarheid, met 
name, in het centrum van Giethoorn wordt aangetast. Immers, de infrastructuur van Giethoorn met haar 
authentieke bruggetjes en vonders en een fietpad langs de dorpsgracht als centrale onsluiting van het dorp 
van zo´n 1,70 meter breed, is nu al niet in staat de grote aantallen toeristen te verwerken. Ook de 
dorpsgracht zelf kan de vele verhuurboten, met name in het hoogseizoen, niet verwerken ondanks 
verkeersmaatregelen zoals éénrichtingsverkeer op sommige stukken. 

Nu is iedereen in Giethoorn doordrongen van het voordeel dat het toersime met zich mee brengt. 
Werkgelegenheid, groeiende omzetten voor de lokale horeca en een zekere levendigheid in het dorp is 
zeker positief te noemen. Echter de nadelen in de vorm van aangetaste leefbaarheid, geluidsoverlast, 
beschadiging van beschoeiing en bruggen door botsende verhuurboten, verlies van privacy door toeristen 
die de tuin inlopen en een door drukte onbegaanbaar fietspad (dat overigens ook de toegangsweg is voor de 
hulpdiensten) worden gevoeld door de bewoners van Giethoorn, die vaak geen commerciële belangen 
hebben. 
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Samenwerking met de gemeentelijke organisatie: 

Sinds enkele maanden is ´t Gieters Belang in gesprek met enkele vertegenwoordigers van de gemeentelijke 
organisatie en binnenkort zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de onlangs aangestelde 
Omgevingsregisseur dhr. B. Kleen. Echter bij het bespreken van de thema´s die momenteel op tafel liggen 
stellen de vertegenwoordigers telkens dat zij dienen te acteren binnen de bestaande beleidslijnen en zij 
slechts “uitvoerders” zijn. Enige vorm van pro-actief meedenken of het gebruiken van de altijd bestaande 
speelruimte binnen de, vaak op hoofdlijnen, bepaalde beleidsuitgangspunten vindt helaas niet, of te 
weinig, plaats. Daarnaast vindt geen afweging plaats of de tot nu toe geldende beleidslijnen door het snel 
groeiend toerisme en het daarbij ontstane voortschrijdend inzicht, niet ontoereikend zijn geworden. De 
vertegenwoordigers van de uitvoerende ambtelijke organisatie wijzen voor een dergelijke afweging richting 
de lokale politiek. Dit zal voor de Omgevingsregisseur niet anders zijn, ook zijn mandaat zal beperkt zijn. 

Bestaande of ontbrekende visie Gemeente en Provincie: 

In de onlangs uitgebrachte Omgevingsvisie Steenwijkerland 2030 ontbreekt een duidelijke visie en 
redenatielijn volgens welke het toerisme in Giethoorn in goede banen kan worden geleid. In de vastgestelde 
Omgevingsvisie van de provincie Overijssel wordt Giethoorn zelfs specifiek benoemd als groeikern voor 
grootschalig toerisme (naast de pretparken als Slagharen en Hellendoorn)! Dit betreurt ons allen zeer en 
doet ons vrezen voor erger. 

Daarom deze brandbrief!  

Dringende vraag: 

Wij (´t Gieters Belang) vragen het College van Burgemeester en Wethouders alsmede de raadsfracties om 
de handschoen op te pakken en in samenwerking met de plaatselijke belangenverenigingen nieuw beleid te 
ontwikkelen die recht doet aan de bescherming van ALLE partijen binnen Giethoorn en die een balans 
voorstaat tussen de commerciële belangen (van de ondernemers) en niet commerciële belangen (van de 
inwoners). Om problemen in de toekomst te voorkomen is een duidelijke visie en nieuw beleid noodzakelijk 
die de regulering van het toersime in Giethoorn handen en voeten geeft. Te nemen beleidsmaatregelen 
dienen gericht te zijn op verbetering van kwaliteit van het toerisme, niet persé op kwantiteit of 
verdienmodellen!                

De volgende thema´s dienen onder andere verankering te vinden in de op te stellen visie en het te bepalen 
beleid: 

 Bewaken leefbaarheid, veiligheid en authenticiteit van het dorp 

 Handhaving in algemene zin 

 Parkeerbeleid en parkeervoorzieningen 

 Bewegwijzering/bebording 

 Onderhoud/verbetering paden, groenvoorzieningen en openbare verlichting 

 Onderhoud/verbetering van de beschoeiing en uitbaggeren sloten 

 Openbaar Vervoer verbindingen 

 Bereikbaarheid van alarm- & hulpdiensten 

 Verdeling overnachtingsmogelijkheden binnen en buiten het dorp 

 De nieuwe vaarverordening 
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Met de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de boeg, zullen de bewoners en ondernemers van 
Giethoorn met meer dan normale interesse kijken naar hoe hier door de lokale politiek mee wordt 
omgegaan.  

Daarnaast willen wij u nog eens extra wijzen op het feit dat er reeds enige jaren geleden (september 2012) 
een Dorpsplan Giethoorn 2030 bij de Gemeente Steenwijkerland is ingediend, waarin voldoende handvatten 
zijn benoemd die wij belangrijk vinden. Dit dorpsplan is te vinden op onze website: www.gietersbelang.nl 

Vertrouwend op een spoedige reactie,       

met vriendelijke groet,  

 

   

Evert van Dijk (voorzitter ´t Gieters Belang)  
p/a: Binnenpad 73, 8355 BT Giethoorn 
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