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Geacht College en Raad van Steenwijkerland, 

 

Met deze brief willen wij onze zorg uitspreken over de ontwikkelingen omtrent de loswal in 

Giethoorn.  

Onlangs heeft er met een collega ondernemer een gesprek plaatsgevonden met de juridische 

afdeling op het gemeentehuis ,die deze kwestie behandelen ter voorbereiding op de hoorzitting van 

dorpsbelang en omwonenden. Onze collega  Eric Boer was door dorpsbelang gevraagd gebruik te 

maken van het spreekrecht tijdens de hoorzitting van 16 december. Na telefonisch contact met de 

juridische afdeling leek het hun verstandig om tafel te zitten ter voorbereiding op de hoorzitting. 

Overigens is de hoorzitting uitgesteld, daar de rechter vroeg om een aanvullend technisch 

onderzoek. 

Tijdens het gesprek werd ons duidelijk met welke voorwaarden wij te maken krijgen met de 

voorstellen van de gemeente naar de rechter voor het gebruik van de loswal om de overlast van 

omwonenden te beperken. Wij  hebben aangegeven dat met deze voorwaarden er voor de 

ondernemers/gebruikers, waar geen enkel overleg is geweest over die voorwaarden, er een 

onwerkbare situatie ontstaat.  

Onze insteek in deze zaak is oplossingsgericht benaderen en met alle partijen overleggen om tot een 

gedegen oplossing te komen  om ook op lange termijn problemen te voorkomen. 

Oplossing 1 De fam. Penning in de molen uitkopen en een goed alternatief bieden. De molen 

hergebruiken . Bijvoorbeeld als informatie centrum NP. De bestaande situatie veranderen ( grotere 

parkeerplaatsen, ringweg, laad/losruimte vergroten, groenvoorzienigen …enz. voor behoud loswal 

zonder te veel restricties voor de gebruikers. 

Oplossing2 Loswal verplaatsen naar locatie Klosseweg….. Een oplossing waar een ieder zich 

waarschijnlijk wel in kan vinden. Voor de ondernemers is het belangrijk dat we een loswal hebben 

waar geen beperkingen opzitten. De regels die nu gaan gelden zijn niet toereikend voor alle 

gebruikers. We verwachten dan ook een enorm probleem tussen de gemeenten en de gebruikers en 

de omwonenden. Als de gemeente gaat handhaven liggen de bedrijven op slot. En worden er boetes 

uitgeschreven. We kunnen ons niet voorstellen wie hier bij gebaat is. Een van de drie pijlers van de 

Gemeente Steenwijkerland is recreatie en toerisme. Deze sector voorziet 13% van de 

werkgelegenheid. Veel bedrijven in Giethoorn zijn afhankelijk van de loswal. Het kan toch niet zo zijn 

dat de gemeente meewerkt in het ondermijnen van de voorwaarden om de bedrijven goed te laten 

draaien. 

In verschillende dorpen om ons heen zijn loswallen waar onbeperkt gebruik van kan worden 

gemaakt. Ook zijn er voorbeelden te noemen waar loswallen zijn verplaatst omwille van het 

Nationale Park. We willen verzoeken de kostbare tijd goed te gebruiken en al vast een alternatief te 

gaan onderzoeken, gezien het feit er nu uitstel is gevraagd is bij de rechtbank. De rechtbank wil nu 



een aanvullend technisch onderzoek laten verrichten.   Maar wat de uitkomst hier ook van mogen 

zijn, het zal ons als ondernemers niet verder helpen om ongelimiteerd gebruik er van te maken. We 

begrijpen dat er grote investeringen mee gemoeid zijn met herinrichting of verplaatsen van de 

loswal. Het is een investering in de toekomst  en de economie in Giethoorn. Deze voorziening is een 

must voor groei van bedrijfsactiviteiten en goed natuurbeheer. Denk aan rietafvoer e.d.  

Onze conclusie: de loswal is van cruciaal belang voor het economisch verkeer. Het betreft een 

algemene en onmisbare voorziening waar we zonder beperkingen gebruik van moeten kunnen 

maken.. 

 

Met vriendelijke groet, namens KopTop, 

 

Anneke Schreur 

Binnenpad 137 

8355 BW 

Giethoorn. 

 

 

 

 

 

 


