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Geacht bestuur,
Wij hebben uw brief van 6 oktober over de evaluatie van het vaar- en verhuurbeleid ontvangen. U
geeft ons hierin waardevolle informatie over het vaar- en verhuurbeleid. Ook spreek u uw
teleurstelling uit dat u onvoldoende betrokken bent geweest bij het evaluatieproces van de uitvoering
van het vaar- en verhuurbeleid. U stelt voor om nauw betrokken te zijn bij de evaluatie van het beleid.
Dit waarderen wij en hier gaan we graag op in. In deze brief lichten we een en ander toe.
7 oktober | toelichting proces en voortzetten evaluatie
In het overleg van vrijdag 7 oktober met uw bestuur, Wethouder Harmsma, Rob Tax en Kor van der
Velde hebben we een toelichting op het proces gegeven. Ook is afgesproken dat het evaluatieproces,
zoals de gemeente deze heeft ingezet, voortgezet wordt.
Onderweg naar een balans tussen leefbaarheid en toerisme
Met de invoering van het nieuwe vaar- en verhuurbeleid is een nieuw juridisch kader neergezet. Met
dit kader streven we ernaar dat de bezoeker bijdraagt, dat het authentieke Giethoorn behouden blijft
en versterkt wordt en dat we een veilige en vlotte doorstroming creëren op de Dorpsgracht. Met het
beleid zijn we samen met Giethoorn onderweg naar een nieuwe balans tussen leefbaarheid en
toerisme.
Doel evaluatie | wat brengt het nieuwe vaar- en verhuurbeleid | wat kan beter/anders?
Het evaluatieproces dat kort na het eerste vaarseizoen is ingezet, is een eerste aanzet om objectief
inzicht te krijgen in de uitwerking van het nieuwe vaar- en verhuurbeleid. Uitgangspunt is dat het
beleid niet wordt aangepast, maar dat onderdelen in de uitvoering, op basis van de bevindingen,
kunnen worden verbeterd. Wat heeft het nieuwe vaar- en verhuurbeleid ons gebracht? Wat ging
goed? Wat kan beter/anders?
Aanpak evaluatie vaar- en verhuurbeleid
1.

Online enquête;

2.

Resultaten van de enquête en objectieve data worden beschikbaar gesteld aan de
belangengroepen;
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3.

Afzonderlijke gesprekken met drie belangengroepen;

4.

Concept bevindingenrapport met aanbevelingen voor zienswijze naar de belangengroepen;

5.

Definitief bevindingenrapport met aanbevelingen aanbieden aan college en raad.

Met drie belangengroepen in gesprek
1.

De verhuurbedrijven en andere ondernemers die boten beschikbaar stellen aan gasten (zoals
vakantieparken);

2.

De vertegenwoordiging van de dorpsbewoners Giethoorn;

3.

Een interne klankbordgroep van de gemeente.

De deelnemers aan de gesprekken kunnen hierin alles delen wat ze willen.
Die ruimte is ook geboden tijdens het proces van de opstelling van het vaar- en verhuurbeleid. Om de
gesprekken goed voorbereid in te gaan, hebben we gerichte vragen/stellingen opgesteld, waarover het
gesprek gaat. Het bevindingenrapport en de aanbevelingen krijgen focus op deze punten. Eventuele
andere opmerkingen/mails krijgen een gepaste plek in het rapport, zodat college en raad er wel kennis
van kunnen nemen.
Stand van zaken | concept bevindingenrapport is af
De online enquête heeft plaatsgevonden. Hieruit hebben we waardevolle input gekregen voor
verdiepende gesprekken met de belangengroepen. Helaas heeft uw bestuur ervoor gekozen niet in
gesprek te gaan. Het concept bevindingenrapport inclusief eerste aanbevelingen is nu af. Deze is voor
zienswijze opgestuurd naar de belangengroepen (Giethoorn Onderneemt, KopTop en de sector Varen)
waarmee de verdiepende gesprekken hebben plaatsgevonden.
Hoe verder | we maken een afspraak om uw suggesties te bespreken
In uw brief doet u suggesties voor wijzigingsvoorstellen op het vaar- en verhuurbeleid (uitbreiden
VMR-gebied, wijze van afmeren in de gracht en fondsvorming). Dit vraagt een andersoortige
onderzoek en onderbouwing. U heeft aangeboden om met de experts van ’t Gieters Belang in overleg
met onze deskundige te gaan. Graag maken we hier gebruik van. Ik maak een afspraak met u voor een
gesprek.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Frans de Graaf, telefoonnummer 14 0521 of stuur een mail naar
Frans.de.Graaf@steenwijkerland.nl
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Frans de Graaf
Programmasecretaris
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