
 
 

Datum:  30 november 2021 
Betreft: Schriftelijke vragen over proces en inhoud casus schrijvershuisje 
conform artikel 39 reglement van orde 
 
Geacht college, 
 
Op verzoek van de ChristenUnie stond een brief van ‘het schrijvershuisje’ en een reactie van de burgemeester op 
die brief op de agenda van de Politieke Markt van dinsdag 23 november jl. 
De ChristenUnie heeft met toestemming van de raad de behandeling van de brief doorgeschoven naar de 
Politieke Markt van 14 december 2021. D66 wil een collega raadsfractie in beginsel niet afvallen en zeker niet als 
het gaat om agenderingsverzoeken. 
Echter voor D66 wekt het hele proces rond deze brieven, maar ook de inhoud van de brieven, veel verbazing op. 
 
In een brief van 19 juni 2021 van de Stichting Schrijvershuis Giethoorn aan burgemeester Bats laat de voorzitter 
van deze stichting zich behoorlijk aanmatigend uit over de ambtenaren van de gemeente. De ambtenaren zouden 
grof zijn, nooit (op tijd ) reageren op vragen, termijnafspraken niet nakomen, dreigen en krenken. 
De gemeente Steenwijkerland zou volgens deze brief de risée in de wereld van de schrijvers zijn. 
De ambtenaren hebben gewoon hun werk gedaan en keurig aangegeven dat het bestemmingsplan/ beleid niet 
toestaat dat er in het schrijvershuisje overnacht mag worden. 
Waar de voorzitter zich schaamt voor de gemeente, schaamt D66 zich voor de uitlatingen van de voorzitter. 
 
De burgemeester heeft als lid van het College persoonlijk op deze brief gereageerd en aan de voorzitter 
voorgesteld om de gemeenteraad te vragen ander beleid op het gebied van overnachten te realiseren.  
 
Zowel de ChristenUnie als de burgemeester laten zich kennelijk voor het karretje van deze Stichting spannen. Nog 
daargelaten dat D66 de uitlatingen van de Stichting onnodig kwetsend vindt voor onze ambtenaren en voor de 
hele gemeente Steenwijkerland, begrijpen we deze handelwijze niet.  
D66 is van mening dat het ruimtelijke ordeningsbeleid van de gemeente best vrijer kan, maar dan wel voor 
iedereen en niet voor (al dan niet door het college) geprivilegieerde groepen. 
 
Dit roept bij D66 dan ook de volgende vragen op: 
 

1. Gaat de burgemeester cq het college alle briefschrijvers die graag willen overnachten in een bijgebouw 
voorstellen om aan de raad te vragen ander beleid op het gebied van overnachten te realiseren?  
 

2. Is de kans reëel dat aan de raad een besluit wordt voorgelegd om voor de stichting een uitzondering te 
maken en van het vigerende beleid af te wijken? 
 

3. Kunnen alle inwoners/ belanghebbenden deze procedure volgen om beleid gewijzigd te krijgen? 
 

 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Emmy Elgersma 
Fractie D66 


