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Geachte College, 
 
Wij, vereniging dorpsbelangen Giethoorn ’t Gieters Belang, dat de belangen van de inwoners van 
Giethoorn vertegenwoordigt hebben kennis genomen van de Ontwerp Omgevingsvisie van 
Overijssel. Bij deze willen wij een zienswijze indienen op deze Visie.  
 
Veel van wat in de visie is opgenomen kunnen wij als inwoners van harte ondersteunen. Met name 
het streven naar ruimtelijke kwaliteitsverbetering op basis van de catalogus gebiedskenmerken sluit 
hierbij aan. 
Al jaren leeft bij de inwoners de wens om als dorp meer naar elkaar toe te groeien. Wij als inwoners 
vinden het jammer dat de kinderen van Giethoorn Noord en - Zuid samen kunnen sporten maar tot 
op heden niet samen naar school kunnen. We zijn als dorp één Giethoorn, en dat zouden  we ook 
voor de school willen zien. Gelukkig zijn met tussenkomst van uw provincie de plannen voor een 
brede school  door de gemeente positief ontvangen en zal in 2018 de bouw een aanvang nemen. 
Hiermee zijn wij vanzelfsprekend erg blij. 

 
Natuurlijk is Giethoorn zoals u bekend ook een belangrijke toeristische trekpleister binnen uw 
provincie. Jaarlijks mogen wij een groot aantal toeristen afkomstig uit alle werelddelen verwelkomen 
in ons prachtige dorp. Daarop zijn wij als inwoners oprecht trots. Het toerisme naar ons dorp neemt 
elk jaar toe. Daardoor zien wij helaas ook de gastvrijheid van de inwoners en het draagvlak voor het 
toerisme teruglopen. Dit betreuren wij vanzelfsprekend ook als inwoners. 
In uw visie wordt Giethoorn als ‘attractie’ aangeduid gezamenlijk met de attractieparken 
Hellendoorn en Slagharen. Deze vergelijking gaat ons inziens ‘mank’.  
Giethoorn is allereerst een prachtig dorp waar 2700 inwoners met heel veel plezier wonen en 
werken. Toeristen en gasten worden met open armen ontvangen, maar dit moet niet ten koste gaan 
van de leefbaarheid. Naar onze mening is er niet zo zeer ruimte voor groei van het toerisme als wel 
voor kwaliteitsverbetering van de huidige toeristische voorzieningen. 
 
In 2012 is in opdracht van 't Gieters Belang een toekomstplan opgesteld: "Dorpsplan Giethoorn 
2030". Hierin is de (structuur)visie opgenomen voor Giethoorn voor de komende jaren. Deze visie is 
met en door het dorp tot stand gekomen en geniet een groot draagvlak onder de bevolking. Het 
dorpsplan kan worden gedownload (en een meer recente aanvullingen zoals Florissant Giethoorn) 
via http://www.gietersbelang.nl/nl/Dorpsplan . 
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Wij verzoeken u om het Dorpsplan Giethoorn 2030 expliciet als toetsingskader mee te nemen bij het 
vaststellen van de omgevingsvisie Overijssel en om plannen die in strijd zijn met dit Dorpsplan niet 
verder te ondersteunen. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling van nieuwe (grootschalige) 
verblijfsrecreatie en vakantiewoningen. 
Uiteraard zijn wij graag bereid om dit persoonlijk nader toe te lichten. 
 
Namens ‘t Gieters Belang, 
 

 
 
K.H.P. van der Linde 
Secretaris 
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