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Steenwijk,  21 september 2020  

   

onderwerp  Uw brief over het vaar- en verhuurbeleid 

 

Geachte heer Boer, 

 

 

Bedankt voor uw brief van 14 september waarin u uw zorg uitspreekt over de snelheid van het 

besluitvormingsproces rondom het vaar- en verhuurbeleid. U heeft ons hierin de vraag gesteld of de 

besluitvorming op een later tijdstip kan plaatsvinden. In deze brief ontvangt u onze reactie op uw 

vraag. 

 

De besluitvorming vindt in november plaats. 

Wij komen graag tegemoet aan uw vraag om de besluitvorming uit te stellen. We streven er nu naar 

om de besluitvorming eind november plaats te laten vinden. In de aanloop daar naar toe willen wij 

graag met u in gesprek over de onderwerpen waar vragen over zijn gesteld. In het bijzonder over de 

vermeende toename van het aantal verhuurboten, het aantal verhuurboten bij vakantieparken en 

B&B’s en de invloed van breedtebeperking op de inwoners. Ook nemen we die tijd om in gesprek te 

gaan met de werkgroep Varen en ’t Gieters belang. 

 

Het proces tot nu toe op een rijtje 

Op 2 september zijn uw vertegenwoordigers geïnformeerd over het voorgenomen vaar- en 

verhuurbeleid. In de werkgroep Varen is in 2018 en 2019 intensief gesproken over het vaar- en 

verhuurbeleid. Verschillende belangen, behoeften en wensen maakten dat eind 2019 het 

consensusmodel verlaten is en de regie door u en ’t Gieters Belang teruggelegd is bij de gemeente. Het 

voorgestelde beleid dat er nu ligt is breder dan het aanpassen van de huidige vaarverordening en 

wordt vastgelegd in twee verordeningen (vaarverordening en vermakelijkhedenverordening) en een 

verkeersbesluit.  

 

In 5 informatiesessies hebben we ongeveer 80 inwoners en ondernemers geïnformeerd over het 

nieuwe beleid. De vragen die gesteld zijn worden gebundeld, beantwoord en toegevoegd bij de 

besluitvorming. Het doel van het nieuwe beleid is om gehoor te geven aan de noodkreet uit 2017 van 

’t Gieters Belang. Belangrijk hierbij is dat er een goede balans wordt gevonden tussen prettig wonen 

en de gevolgen van het toerisme.  
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We onderschrijven uw opmerking dat zorgvuldige besluitvorming belangrijk is.  

We waarderen uw reactie dan ook en hopen dat we u met deze beantwoording meer duidelijkheid 

kunnen geven. U kunt alle gestelde vragen en de presentatie die tijdens de informatieavonden 

gehouden is vanaf deze week ook vinden op www.steenwijkerland.nl/giethoorn.  

 

Contact 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het 

Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0521 of een e-mail sturen naar 

Frans.de.Graaf@steenwijkerland.nl met vermelding van het zaaknummer. Dit vindt u rechtsboven in 

deze brief. Het Klantcontactcentrum is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.30 - 16.30 

uur en op vrijdag van 8.30 - 12.30 uur. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,  

 
Frans de Graaf 

Programmasecretaris 

http://www.steenwijkerland.nl/giethoorn

