Motie
Onderwerp: vertegenwoordiging riettelers en andere oude ambachten in diverse overleggen
rondom toerisme en het bidbook.
De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 12 februari 2019
Overwegende dat:
 momenteel veel belangenvertegenwoordigers worden betrokken bij overleggen over de
visie op recreatie en toerisme en bij de uitwerking van het bidbook;
 zowel in onze gemeente – zie Politieke markt van j.l. 5 februari – als in de Staten van
Overijssel – Commissie vergadering Economie 6-2-2019 - naar aanleiding van de politieke
behandeling van het Bidbook Land van Weerribben en Wieden aangedrongen wordt op
draagvlak in het gebied en vertegenwoordiging van alle belangengroeperingen;
 structureel onderhoud en natuurbeheer voor de Wieden en de Weerribben cruciaal is
voor de instandhouding van dit unieke laagveen-moeras gebied in Europa en daarbij de
rietsector van essentieel belang is voor de instandhouding van deze natuurparels.
Constaterende dat:
 De oude ambachten als zodanig niet vertegenwoordigd zijn in de Stichting Weerribben Wieden
en dus ook niet bij de visievorming inzake recreatie en toerisme. Natuur wordt in deze stichting
vertegenwoordigd door SBB en NM.
 de rietsector momenteel een stichting aan het oprichten is waarbij een platform wordt gemaakt
rond het thema Oude ambachten met de rietsector, punterbouwers en vissers als
belangengroepen.
 de rietsector met vele (financiële) uitdagingen te maken heeft anno 2019.
 terecht in het Bidbook Land van Weerribben en Wieden wordt geïnvesteerd in spreiding van de
toeristen en daarbij ook gekeken wordt naar onze beide natuurgebieden en de dorpen en kernen
daarbinnen.
Verzoekt het college:
 het op te richten platform Oude Ambachten, waarin onder andere de rietsector als belangrijke
uitvoerders van het natuurbeheer in ons Nationaal Park Weerribben-Wieden zit, in de diverse
overlegorganen die zich bezig houden met de uitwerking van het bidbook (oude ambachten) en
overige aanverwante onderwerpen die hun vakgebied raken, vertegenwoordigd zijn zodat de
sector kan meedenken en mee adviseren over de toekomst van ons gebied.
En gaat over tot de orde van de dag.
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