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Uitnodiging werkbezoek Giethoorn en omgeving op 12 april 2019

Geachte kamerleden,
Een grote diversiteit aan partijen in de gemeente Steenwijkerland is betrokken bij de toeristischeconomische ontwikkeling van de gemeente en de omliggende regio. In onze gemeente kennen wij
een aantal trekpleisters voor toeristen uit binnen- en buitenland, zoals:
-

Giethoorn, bekend als Hollands Venetië door de vele bruggetjes en grachten, de vaak nog
authentieke bebouwing en een belangrijke bestemming voor (buitenlandse) toeristen;

-

Nationaal Park Weerribben-Wieden: het grootste zoetwatermoeras van Noordwest-Europa,
met een zeldzame flora en fauna;

-

Willemsoord, als onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid, die zijn genomineerd voor de
Unesco Werelderfgoedlijst.

Wij zien kansen om, samen met de diverse partijen, de gemeente en de regio nog interessanter te
maken voor toeristen. Uiteraard met behoud van de leefbaarheid voor onze inwoners en met behoud
en wellicht versterking van natuur en landschap. Een dergelijke samenwerking is niet
vanzelfsprekend. Wij zijn hier trots op en wij willen deze trots graag met u delen.
Regiobelang
Tijdens de eerste nationale Toerisme Top 2018 is duidelijk geworden dat het zijn van een toeristisch
topgebied talrijke mogelijkheden biedt en uitdagingen geeft. Niet alleen voor het gebied zelf, maar
ook voor de regio. Zoals Amsterdam de rest van Nederland mee wil laten profiteren van het groot
aantal (veelal) buitenlandse toeristen, zo willen ook wij de regio mee laten profiteren van de
populariteit van onze trekpleisters. Wij willen de toerist verleiden de regio te ontdekken, zodat
massatoerisme in de trekpleisters wordt voorkomen en de omliggende gebieden zich hierdoor
economisch kunnen versterken.
Aansluiten op Rijksbeleid
Met de samenwerking in onze gemeente geven wij op voorhand invulling aan onder meer de opgaven
en ambities die benoemd zijn in het Perspectief 2030 van het Nationaal Bureau voor Toerisme en
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Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via onze website.

Congressen (NBTC) en de Brief ‘Uitkomsten Toerisme Top’ van de Staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat van 28 november jl. aan uw kamer. Overigens sluit in onze beleving ook de Motie
Von Martels/Paternotte (Kamerstuk 26419, nr. 68) inzake toerismespreiding hierop naadloos aan.
Daarnaast wordt het voorstel van Tweede Kamerlid Jaco Geurts met betrekking tot ambachtelijke
beroepen in de provincie Overijssel kracht bijgezet doordat wij ons gezamenlijk richten op het behoud
en het uitdragen van ons specifieke cultureel erfgoed, zoals de punterbouw, de rietteelt en de
palingvisserij.
Bidbook
Bij deze uitnodiging treft u ons bidbook aan, getiteld ‘Land van Weerribben en Wieden / Poort naar
Overijssel’. Hierin kunt u op uw gemak nalezen welke concrete projecten, passend in de bovenstaande
context, wij met tal van partijen oppakken. Samen met de provincie Overijssel investeren wij fors in
deze projecten. Bij dit alles hopen wij op betrokkenheid uit Den Haag om alle kansen, mogelijkheden
en uitdagingen nog meer gestalte te geven en daarmee nog beter te kunnen borgen.
Uitnodiging werkbezoek 12 april 2019
Graag nemen wij u mee in onze ambities voor het brede domein van Toerisme, (regio) Economie en
(duurzame) Mobiliteit. Wij nodigen u dan ook van harte uit om onze gemeente op 12 april 2019 met
een werkbezoek te vereren. Voor dit werkbezoek hebben wij een interessant en, boven alles, boeiend
programma samengesteld.
Wij verwelkomen u graag op 12 april 2019 in het land van Weerribben en Wieden!

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
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