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Betreft : Verzoek tot uitstel besluitvormingsproces Vaar- en Verhuurbeleid
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Op woensdag 2 september j.l. heeft de gemeente aan de leden van de werkgroep Varen het concept vaaren verhuurbeleid gepresenteerd zoals dat vanaf 2021 zou moeten gelden.
Dat was het eerste moment dat de inhoud van het voorgenomen beleid openlijk werd gedeeld. Hierbij werd
van de zijde van de gemeente expliciet aangegeven dat het beleid zich al in een vergevorderd stadium
bevond. Inbreng van belanghebbenden was gericht op het ‘opsporen’ van blinde vlekken en zou slechts
kunnen leiden tot een “kleine bijschaving”. Aldus de aanwezige gemeenteambtenaar over de bijeenkomst
van 2 september j.l.
Een daadwerkelijke inhoudelijke discussie was duidelijk niet de bedoeling. Deze indruk werd voorts
bevestigd door het voornemen van de gemeente om t.a.v. het gepresenteerde beleid op 29 september 2020
een collegebesluit te nemen en dit op 6 oktober 2020 te willen bespreken op de Politieke Markt.
Het concept Vaar- en Verhuurbeleid zoals dat gepresenteerd is heeft grote impact. Zowel op de
ondernemers die mogelijk met essentiële veranderingen qua bedrijfsvoering geconfronteerd worden, maar
zeker ook op bewoners. Vraagstukken zoals óf dit beleid daadwerkelijk een oplossing biedt voor
leefbaarheidsissues in relatie tot de drukte op en rondom het water, maar ook de enorme beperkingen die
het beleid voor bewoners met zich brengt, zullen zorgvuldig in het dorp getoetst moeten worden.
De 6 geplande informatiesessies met, vanwege Corona maatregelen, slechts een beperkt aantal deelnemers
in een periode van 2 weken, zijn in onze ogen qua zorgvuldigheid dan ook een absolute aanfluiting. Wij
begrijpen niet dat juist bij zo’n belangrijk vraagstuk als het vaar- en verhuurbeleid, de gemeente bewoners
en ondernemers van Giethoorn lijkt te willen passeren, door onvoldoende ruimte en tijd te bieden voor het
consulteren van het dorp en (mogelijk ook) het inwinnen van advies.
Gelet op het bovenstaande verzoek ik u dan ook het besluitvormingsproces te verdagen en het dorp de
mogelijkheid te bieden om tot 1 november 2020 te reageren.
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
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