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Betreft : Bijdrage ten aanzien van het voorgenomen amendement mbt toekomstvisie Giethoorn

Geachte leden van de Raad,
Vorige week is in de politieke markt van 25 augustus de Toekomstvisie Giethoorn opgesteld. Vanuit de Raad
was er veel waardering voor het document en het proces. Ons inziens is dat ook terecht. De visie is met
veel enthousiasme, tijdsinzet en betrokkenheid voor en door het hele dorp opgesteld. Bij het opstellen van
de Visie was het dorp het over heel veel onderwerpen verassend eens. Of misschien eigenlijk niet zo
verrassend om dat bij de betrokkenen de liefde voor het dorp en haar omgeving centraal staat. Wij
herkennen ons als dorp dan ook zeer zeker niet in het door bepaalde partijen aangehaalde verschil tussen
‘import of export’ of inwoners of ondernemers, wat we daar als dorp dan ook onder zouden moeten
verstaan. Giethoorn heeft met het ter besluitvorming voorliggende stuk dan ook eindelijk een visie die
recht doet aan het dorp en haar bewoners vandaar dat de titel ‘het is eigenlijk een vreemd dorp” ook zo
goed gekozen is.
Als uitgangspunt tijdens het proces is altijd geweest dat de Visie een toetsingskader is voor nieuwe
initiatieven in het dorp. Dit is ook door de Raad en het college zelf aan ons als opdracht meegegeven.
Daarbij is rekening gehouden met trends, feitelijke omstandigheden, en rijks-, provinciaal en gemeentelijk
beleid. In die zin past de visie hier ook naadloos in. En natuurlijk is een visie niet in beton gegoten maar
kan daar gemotiveerd van worden afgeweken. Dit is inherent aan het instrument van een visie.
Gezien het bovenstaande hebben wij dan ook met verbazing en ook wel verontwaardiging kennis genomen
van het amendement zoals dat door BGL is opgesteld. Het amendement is ons inziens onnodig, in de visie
staat al opgenomen dat het richtinggevend is, en doet afbreuk aan de inspanningen van het dorp.
Aangegeven is in het document welke onderdelen als toetsingskader dienen worden aangemerkt en welke
onderdelen richtinggevend zijn. Door nu als politiek de visie niet als toetsingskader maar als richtinggevend
te willen vaststellen zal gevoeld worden als een ‘slag in het gezicht” van iedereen die met hart en ziel juist
aan deze Toekomstvisie heeft gewerkt. Het vertrouwen van het dorp in de politiek en het vervolgproces zal
daarmee onherstelbare schade worden toegebracht. Nu aan het eind van het proces de spelregels
veranderen is ongewenst en zal worden gezien als onbetrouwbaar bestuur.
Vertrouwen hebbende in het feit dat feit dat u luistert naar hetgeen Giethoorn heeft aangegeven verblijven
wij,
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