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1 Inleiding 

De Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) is een lokale politieke 

partij die haar politiek uitoefent door op normen en waarden de 

samenleving in Steenwijkerland te dienen. Wij doen dit in gelijke 

mate voor alle inwoners in onze gemeente, op grond van de 

christelijke overtuiging zoals in de Bijbel is verwoord. 

 

Mensen zijn zowel individueel als in maatschappelijk verband 

verantwoordelijk voor elkaar. Daarom willen wij een eerlijke, 

rechtvaardige en sociale gemeentepolitiek voeren, waarbij de 

belangen van onze inwoners en bedrijven centraal staan. De CPB is 

een partij die haar inwoners kent en weet welke wensen en 

behoeften er zijn in steden, dorpen en kernen. Zowel de leden van 

de fractie, de leden van het bestuur, als onze wethouder zijn goed 

bereikbaar en toegankelijk voor de inwoners van Steenwijkerland. 

Samen met elkaar en samen voor elkaar want, want: Samen 

kunnen we meer! 

 

De CPB wil deel uitmaken van de nieuw te vormen coalitie. Wij 

hebben de ambitie om ons verkiezingsprogramma te realiseren 

door zelf aan het stuur te zitten. Als lokale partij maken wij ons 

sterk voor lokale en regionale vraagstukken. Daar gaat het juist 

om in de gemeentelijke politiek. Wij zijn niet gebonden aan 

opgelegde doelen en afspraken van landelijke partijen, Wij zijn er 

voor onze inwoners! 

 

Kom op woensdag 21 maart 2018 naar de stembus en stem op de 

Christelijke Partij Burgerbelangen. Want: 

 

 

Samen kunnen we meer!  
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2 Onze speerpunten voor 2018-2022: 

1. Ruim baan en financiële ondersteuning voor burgerinitiatieven, 

want: Samen kunnen we meer! 

2. Geen extra beperkingen voor de landbouw en aandacht voor 

de kwetsbare positie van riettelers. Behoud van bestaande 

natuur, geen aanleg van nieuwe natuur. 

3. Recreatie en toerisme zijn van groot economisch belang.  

4. Aantrekken van nieuwe bedrijven door een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat en snelle procedures. 

5. Optimale dienstverlening aan de inwoners, onder andere door 

filialen in diverse kernen of een mobiel kantoor. 

6. Woningbouw op maat voor jong tot oud in alle kernen. 

Welstandstoezicht afschaffen waar mogelijk. 

7. Steun voor de zwakkeren in onze samenleving. 

8. Verdere privatisering van sportaccommodaties. Dit natuurlijk 

op vrijwillige basis en in goed overleg met de betreffende 

vereniging. 

9. Oog blijven houden voor de eigenheid en identiteit van de 

verschillende kernen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. 

jeugdketen, oudejaarshuisjes, Lambertusmarkt, Dicky 

Woodstock, enz. 

10. Stimuleren van culturele activiteiten zoals: Kopje Cultuur, de 

corso’s, gondelvaarten Koloniën van Weldadigheid enz. 
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3 Terugblik op de vorige raadsperiode 

De afgelopen raadsperiode heeft de CPB deel uitgemaakt van het 

college. Aan het begin van dit verkiezingsprogramma geven we 

een overzicht van de hoofdzaken die zijn gerealiseerd. 

 

Participatie: 

 De gemeente geeft steeds meer ruimte aan inwoners en 

organisaties om mee te denken en doen bij het maken en 

uitvoeren van plannen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van 

plannen voor de korte en lange termijn voor Giethoorn, het 

opstellen van de visies voor Kunst & Cultuur en Recreatie & 

Toerisme en de G1000 burgertop over duurzaamheid. 

Openbare Ruimte: 

 Het Voorpoortplein in Vollenhove is gerealiseerd, en inmiddels 

is ook de markt ernaartoe verplaatst. 

 Er is begonnen met het vervangen van bruggen in Belt-

Schutsloot. 

 Er zijn onderhoudsplannen gemaakt voor wegen, fietspaden, 

openbare verlichting, bruggen en oeverconstructies. Hierdoor 

kan de gemeente de komende jaren het onderhoud met een 

hogere kwaliteit uitvoeren, en voor minder geld. 

Economie en duurzaamheid: 

 De bedrijventerreinen in Steenwijkerland hebben een betere 

uitstraling gekregen. Vijf terreinen hebben het Keurmerk Veilig 

Ondernemen en cameratoezicht. 

 Er lopen verschillende projecten met betrekking tot 

duurzaamheid. Onder andere het Pilotproject LED-verlichting, 

zonnepanelen op openbare gebouwen en er wordt gewerkt aan 

een visie op duurzaamheid en alternatieve energiebronnen. 

 Omdat er voldoende aanmeldingen zijn zal worden begonnen 

met het aanleggen van een huis-aan-huis-glasvezelnetwerk 
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Cultuur: 

 Steenwijkerland heeft veel cultuur. Er wordt hard gewerkt aan 

een cultuurvisie in samenwerking met partijen die actief zijn 

op het gebied van cultuur, en met de inbreng van inwoners. 

Sport, onderwijs en vastgoed: 

 Bijna alle sportaccommodaties zijn op NOC/NSF niveau 

gebracht. Aan de laatste accommodaties wordt gewerkt. 

 Het accommodatiebeleid is geactualiseerd. Alle gemeentelijke 

panden zijn in kaart gebracht. 

Openbaar Vervoer & Mobiliteit: 

 Vanuit participatie ontstaan nieuwe vormen van openbaar 

vervoer zoals het liftpaalproject in Oldemarkt e.o. 

 Het intercitystation in Steenwijk blijft behouden. 

 De gemeente doet, samen met ondernemers en inwoners, 

onderzoek naar nieuwe vormen van openbaar 

vervoer/mobiliteit en behoud van bestaande vormen. 

Recreatie en Toerisme: 

 Er is nieuw beleid voor minicampings, waardoor deze tot 

maximaal 20 plaatsen mogen uitbreiden. 

 De Stichting Weerribben-Wieden is een feit. Het doel van de 

stichting is het bewerkstelligen van aantoonbare 

maatschappelijke (economische en ecologische) meerwaarde 

voor het gebied Weerribben-Wieden (Steenwijkerland) met als 

hart het Nationaal Park. 

 De Koloniën van Weldadigheid zijn genomineerd voor de 

UNESCO-werelderfgoedstatus. 

Steenwijk binnenstad: 

 Er mag gratis geparkeerd worden in de binnenstad 

 Er is een visie op de binnenstad ontwikkeld, en een 

Citymanager aangesteld. 

Werkgelegenheid, Zorg en Welzijn: 

 Met de nieuwe directies voor de InterGemeentelijke Sociale 

Dienst en de NoordWestGroep is er rust gekomen bij beide 

organisaties. 

 De transitie van het sociaal domein naar de gemeente is goed 

verlopen, en de transformatie is in volle gang. 
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4 Samen besturen in Steenwijkerland 

De inwoners van Steenwijkerland zijn de centrale factor in onze 

samenleving en moeten daarom bepalend zijn voor het 

gemeentelijke beleid. Dit werkt alleen als de gemeente vanuit de 

inwoner denkt. Het beleid moet gericht zijn op de wensen en 

behoefte van de inwoner. De gemeente moet inwoners en andere 

belanghebbenden betrekken bij ontwikkeling van beleid en 

besluitvorming. 

4.1 Participatie = Samen kunnen we meer! 

“We gaan van een verzorgingsstaat naar een 

participatiemaatschappij”, zei Koning Willem Alexander in zijn 

eerste troonrede. Participeren is actief deelnemen, en dat is waar 

iedere Nederlander recht op heeft. Je niet buitengesloten voelen 

maar volwaardig deelnemen aan de maatschappij waar je deel van 

uitmaakt. Samen met actieve inwoners willen we vorm geven aan 

de samenleving, want: Samen kunnen we meer! 

 

De CPB wil dat inwoners worden betrokken bij plannen van de 

gemeente (burgerparticipatie). Maar we vinden het nog 

belangrijker dat onze inwoners zelf plannen maken. Als gemeente 

moeten we kijken hoe we deze plannen kunnen ondersteunen 

(overheidsparticipatie). Op die manier kunnen we de kennis en 

kunde van onze inwoners inzetten om goede plannen te maken, 

waarvoor ook draagvlak bestaat. De ondersteuning door de 

gemeente kan zijn: kennis, financiën of faciliteiten. Wij vinden dat 

daarvoor een fonds (bijvoorbeeld €.500.000,= per jaar) in het 

leven geroepen moet worden voor cofinanciering van plannen van 

inwoners, want: Samen kunnen we meer! 

 

Zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht zijn begrippen die bij 

de participatiesamenleving passen. Maar hoe gaat dit wanneer je 

een kwetsbare burger bent of gevlucht bent voor oorlogsgeweld? 

Wie stimuleert je om je inburgeringscursus succesvol af te ronden, 

zoals van een statushouder verwacht wordt? En op wie kun je 

terugvallen wanneer je er zelf niet uitkomt? Gelukkig zijn er veel 

mensen die zich inzetten voor de maatschappij. Dit moeten we 
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eigenlijk allemaal doen want dan hebben we pas een echte 

participatiemaatschappij. Wanneer je hulp en ondersteuning geeft 

kun je die ook ontvangen wanneer je zelf deze hulp nodig hebt. 

Want vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Vrijwilligers kunnen blijven 

rekenen op onze ondersteuning, want: Samen kunnen we meer! 

4.2 Het gemeentebestuur 

De gemeente moet op een transparante manier zorgen voor een 

goede leefbaarheid in steden, dorpen en wijken. 

 

De gemeenteraadsleden zijn verantwoordelijk voor het maken van 

nieuwe plannen (kaders stellen). Zij doen dit samen met het 

college van burgemeester en wethouders die de plannen 

voorbereidt en uitvoert. De raad controleert of het college de 

plannen correct uitvoert. Tijdens politieke markten en 

raadsvergaderingen praten college en raadsleden met elkaar over 

de voorgestelde plannen. Bij de voorbereiding van plannen moeten 

de inwoners van Steenwijkerland zo veel, en zo vroeg, mogelijk 

worden betrokken, want: Samen kunnen we meer! 

4.3 Dienstverlening 

Steenwijkerland is een grote gemeente, waardoor de afstand naar 

het gemeentehuis soms erg groot kan zijn. Helemaal voor wie niet 

over eigen vervoer beschikt. De CPB pleit er daarom voor dat de 

gemeente op een flexibele manier ‘kantoor houdt’. Bijvoorbeeld 

door filialen in een aantal kernen, of door gebruik te maken van 

een mobiel kantoor. 

 

Onze inwoners hebben recht op optimale dienstverlening en een 

klantvriendelijke behandeling door de gemeente. De CPB vindt dat 

het gemeentebestuur laagdrempelig aanspreekbaar moet zijn voor 

haar inwoners. 

 

De dienstverlening aan de inwoners is een blijvend aandachtspunt 

voor zowel het gemeentebestuur als de ambtelijke organisatie. 

Brieven en e-mails moeten binnen vijf werkdagen beantwoord 

worden, en telefoontjes binnen twee werkdagen. Procedures bij 
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een aanvraag moeten helder en duidelijk zijn, zodat de aanvrager 

niet halverwege een aanvraag met nieuwe zaken of vragen wordt 

geconfronteerd. 

 

Sinds een aantal jaren worden nieuwe inwoners welkom geheten 

tijdens een jaarlijkse bijeenkomst. Zij krijgen daar informatie over 

diverse gemeentelijke zaken en er worden excursies georganiseerd 

naar diverse plaatsen in Steenwijkerland. De CPB vindt dit een 

goed initiatief en vindt dat dit ook de komende jaren zo moet 

gebeuren. 

 

Wanneer inwoners iets te melden hebben over bijvoorbeeld 

kapotte lantaarnpalen of losliggende stoeptegels ect. kan een 

Melding Openbare Ruimte (MOR) gedaan worden. Of men kan 

tijdens kantooruren bellen met het Klant Contact Centrum (KCC). 

Wij vinden dat de melder binnen twee werkdagen van de 

gemeente moet horen wat er met de melding gedaan wordt. Onze 

inwoners zijn zo de ogen en oren ván de gemeente ín de 

gemeente, want: Samen kunnen we meer! 

4.4 Financiën 

De gemeentelijke financiën maken het mogelijk dat de gemeente 

taken uitvoert voor de inwoners. Financiën zijn een middel en geen 

doel. De gemeente hoeft geen winst te maken, maar slecht 

financieel beleid kan er wel toe leiden dat de gemeente moet 

bezuinigen en dus minder voor de inwoners kan doen. Er moet dus 

evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven. Het huishoudboekje 

(de begroting) moet op orde zijn en er moet een leuk bedrag op 

het spaarbankboekje staan (de reserves). Dat betekent dat we in 

goede tijden de reserves op orde moeten brengen. 

 

De gemeente moet ervoor zorgen dat het beschikbare geld op een 

verantwoorde manier worden ingezet. De inwoners van 

Steenwijkerland hebben recht om te weten wat er met de 

financiële middelen gebeurt en waarom. Kortom het beleid moet 

transparant zijn en draagvlak hebben, want: Samen kunnen we 

meer! 
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Het financieel gezond zijn en blijven van Steenwijkerland, door een 

degelijk financieel beleid, is een belangrijke doelstelling van de 

CPB. Door de financiën op orde te hebben wordt voorkomen dat 

lasten naar volgende generaties worden doorgeschoven. Bepaalde 

onderwerpen die van groot maatschappelijk belang zijn, hoeven 

wat de CPB betreft niet kostendekkend te zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn: onderhoud sportvelden, begraafkosten, dorpshuizen, 

multifunctionele accommodaties (MFA’s), zwembaden, 

verenigingsgebouwen en bibliotheken. Dat zijn politieke keuzes! 
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5 Samen leven in Steenwijkerland 

Door economische omstandigheden en vergrijzing doen steeds 

meer mensen een beroep op de zorg en het sociale vangnet van de 

gemeente. Inwoners die dat nodig hebben, kunnen bij de 

gemeente terecht voor extra ondersteuning. Rijkstaken op dit 

terrein zijn overgeheveld naar de gemeente. Die heeft de 

verantwoording voor de toekenning en uitvoering van deze 

zorgondersteuning. De CPB staat voor een politiek waarbij de 

gemeente haar inwoners stimuleert en ondersteunt om de regie 

over hun leven in eigen hand te houden. Als dit niet lukt met hulp 

van de eigen omgeving, moet de gemeente voorzieningen treffen, 

want: Samen kunnen we meer! 

5.1 Zorg 

De zorg- en dienstverlening hebben de afgelopen jaren een hele 

verandering doorgemaakt. De taak van de overheid als aanbieder 

van producten en diensten is veranderd. Er wordt meer van de 

burger gevraagd. Communicatie en het vinden van het juiste 

antwoord op de vraag is essentieel. Meedenken in mogelijkheden 

moet voorop staan. Iedereen heeft recht op goede en snelle 

medische hulp, in welke vorm dan ook. De gemeente moet alles 

doen wat in haar vermogen ligt om dit te realiseren. De CPB is 

voorstander van een huisartsenpost in Steenwijk. Veel partijen zijn 

hierbij betrokken. Zodra zich een mogelijkheid voordoet, zal de 

CPB niet schromen deze met beide handen aan te grijpen. 

 

De CPB is van mening dat mensen die niet zonder hulp of 

hulpmiddelen kunnen, op een eenvoudige manier een aanvraag 

moeten kunnen doen, waarna zij op zeer korte termijn geholpen 

moeten worden. 

 

Voor de CPB is het belangrijk, dat de gemeente oog heeft voor 

individuele vragen van haar inwoners. Maatwerk moet daarbij het 

uitgangspunt zijn. 
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5.2 Jeugdzorg 

 “De jeugd is de toekomst”, is een bekende slogan en dat is ook 

zo. Het merendeel van onze jeugd groeit onbezorgd op in een 

veilige omgeving. Voor jeugd die het moeilijk heeft, bestaan 

allerlei voorzieningen. Daarbij is vroegtijdig signaleren van 

problemen belangrijk, om problemen in de toekomst voorkomen. 

Op het gebied van gezondheid moeten we de jeugd wijzen op 

gezonde voeding, sporten, de gevaren van roken, drinken, gokken 

en drugs. Ook willen we in blijven zetten op voorlichting en 

preventie in samenwerking met de ouders en betrokken instanties, 

want: Samen kunnen we meer! 

5.3 Ouderenzorg 

Het aantal ouderen neemt toe. Wij zijn er voor, dat ouderen 

passende huisvesting hebben en dat zij zoveel mogelijk in hun 

eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. De 

initiatieven van de woningbouwcorporaties: “Lang zult u wonen” en 

de door de gemeente gesteunde “blijverslening” ondersteunt de 

CPB van harte. Daarnaast moet de bestrijding van eenzaamheid 

een aandachtpunt zijn van de gemeente. Initiatieven op dit gebied 

moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dit is niet 

alleen een zaak van de gemeente maar ook van de 

woningbouwcorporaties en burgers zelf, want: Samen kunnen we 

meer! 

5.4 Sociaal Domein 

Welzijn verbindt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben 

en mensen die graag de helpende hand toesteken. Hierbij staat 

zelfredzaamheid en ontwikkeling van de sociale kwaliteit voorop. 

 

Wij willen dat het kernen- en wijkenbeleid gehandhaafd blijft, de 

afgelopen jaren heeft dit beleid haar vruchten afgeworpen. Het 

overleg tussen plaatselijke belangen- en wijkverenigingen en het 

college verloopt uitstekend. De contactambtenaren spelen hierbij 

een belangrijke rol. Korte lijnen, duidelijke communicatie en goede 

afstemming zijn van belang om dit beleid voor de toekomst te 

behouden. Hiernaast moeten veilige speelgelegenheden, 
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vrijetijdsbesteding en sportieve ontspanningsmogelijkheden 

gewaarborgd blijven voor de jeugd.  

 

Binnen het Sociaal Domein moeten we niet alleen standaardiseren 

maar ook innoveren. Innovatie zorgt op termijn niet alleen voor 

verbetering van de dienstverlening maar ook voor efficiënte 

processen en kostenbesparing. Om meer grip te krijgen op het 

Sociaal Domein is het zaak voor de gemeente om buiten de 

gebaande paden te denken door in te zetten op ICT, digitalisering 

en onderzoek doen naar het implementeren van nieuwe 

technologie. 

 

Voor de CPB is het van belang oog te hebben voor inwoners die 

door de stapeling van financiële verplichtingen in de problemen 

kunnen komen. 

5.5 Sport 

Sport bevordert de volksgezondheid en is een bindende factor in 

de samenleving. Daarnaast is het goed voor lichaam en geest, en 

levert sport een belangrijke bijdrage tegen racisme en voor respect 

en tolerantie. Sport is een goed middel om sociale netwerken op te 

bouwen en om te leren met verantwoordelijkheden om te gaan. Bij 

een sportvereniging zijn niet alleen sporters actief maar ook 

ouders, vrijwilligers, trainers, bestuurders, bezoekers en 

toeschouwers. Sportverenigingen spelen steeds meer in op een 

maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het 

bevorderen van een gezonde leefstijl. Belangrijk is dat de 

sportgebouwen en -velden schoon en goed onderhouden zijn en 

blijven, en makkelijk te bereiken voor jong, oud en mindervalide. 

Aandacht moet er blijven voor de kwaliteit van de sportvelden. 

Wanneer er verenigingen zijn die het onderhoud aan de velden en 

accommodaties zelf willen en kunnen uitvoeren moet hier ruimte 

voor zijn. In onze ogen verhoogt dit de betrokkenheid, creativiteit 

en saamhorigheid binnen de verenigingen.  

De sportstimuleringsagenda: “Steeds meer in beweging, een vitaal 

Steenwijkerland” is een goed initiatief. Om de sport nog verder te 

stimuleren willen wij grote en kleine (jaarlijkse) sportevenementen 

naar Steenwijkerland halen. Denk aan een EK/WK Skeeleren. 
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Daarnaast moet er aandacht zijn voor alle sportprestaties in 

Steenwijkerland. 

5.6 Cultuur 

De waarde van kunst en cultuur voor onze samenleving is groot. 

Kunst en cultuur hebben artistieke, maatschappelijke en 

economische waarden. We zijn trots op alles wat in de kernen 

gebeurd op het gebied van cultuur. Saamhorigheid is hierbij een 

belangrijk gegeven. Gondelvaarten, corso’s, muziekevenementen, 

enz. De creativiteit, innovatie en veerkracht van onze gemeente is 

erg belangrijk. Het is noodzakelijk voor onze identiteit, maar we 

moeten niet krampachtig proberen de “Steenwijkerlander “ uit te 

vinden, want die bestaat niet! Elke stad, dorp en kern heeft zijn 

eigen karakteristieke bevolking. Samen vormen deze verschillende 

mensen Steenwijkerland. Dat vinden wij een krachtig gegeven 

voor een goede samenleving. 

 

Steenwijkerland geniet bekendheid door de grote verscheidenheid 

van steden, dorpen en kernen met daarin de vele monumenten en 

beeldbepalende panden zoals kerken, boerderijen en tuinen. Deze 

monumentale panden en historische plaatsen zijn waardevol en 

moeten bewaard blijven. Ook zijn er veel muziek-, dans- en 

theaterverenigingen actief in Steenwijkerland. 

 

De Rijksoverheid schept voorwaarden voor de instandhouding, 

ontwikkeling en verspreiding van cultuur, onder ander door 

subsidies. Culturele instellingen, verenigingen en kunstenaars 

moeten uitgedaagd worden om ondernemerschap te tonen en daar 

waar het nodig en mogelijk is moet de gemeente dit financieel 

ondersteunen. Culturele evenementen dragen wij een zeer warm 

hart toe. Ook willen wij hier het belang van de vrijwilligers 

noemen, zonder hun tomeloze inzet zouden veel evenementen niet 

kunnen plaatsvinden. De CPB vindt het van belang, dat de 

gemeente samenbindend en overkoepelend is. Initiatieven moeten 

kunnen rekenen op goede en snelle vergunning- en 

subsidieverlening. De CPB gaat zich sterk maken voor een 

‘evenementenkalender’, een plaats op de gemeentelijke website 

waarop alle evenementen, die er zijn in de gemeente vermeld 
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worden, zodat voor iedereen duidelijk is wat er georganiseerd 

wordt. 

 

Multifunctionele accommodaties (MFA), dorpshuizen, 

verenigingsgebouwen en sportvoorzieningen worden als 

basisvoorzieningen gezien voor de bevolking in steden, dorpen en 

kernen. Veel van deze gebouwen zijn in de afgelopen jaren 

verbouwd of geheel vernieuwd. Het in stand houden van deze 

voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid en daarom 

verdienen ze onze blijvende belangstelling. De CPB is voorstander 

om een fonds in het leven te roepen om deze voorzieningen en het 

onderhoud te borgen voor de toekomst.  

5.7 Onderwijshuisvesting en kinderopvang 

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van 

peuterspeelzalen, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 

kinderopvang. Wij zijn voor handhaving van de bestaande scholen 

en peuteropvang mits zij voldoen aan het minimale 

leerlingenaantal. De peuteropvang is met ingang van 1 januari 

2018 ondergebracht bij de kinderopvang. Een verandering die we 

in de gaten zullen houden. De afgelopen jaren zijn verschillende 

scholen geheel of ingrijpend verbouwd. Voor de komende jaren 

staan de plannen voor de scholen in Giethoorn, Tuk, 

Wanneperveen en Steenwijkerwold op de agenda. Goede en 

belangrijke ontwikkelingen omdat de school een ontmoetingsplaats 

is waar meerdere activiteiten kunnen plaatsvinden. De CPB vindt 

het belangrijk dat bijzonder onderwijs blijft bestaan, maar mocht 

het voor de kwaliteit van het onderwijs beter zijn, dan moeten 

scholen van verschillende denominaties samen onder één dak 

gaan.  

De CPB wil dat wordt onderzocht of het mogelijk is om in het 

westen van de gemeente (dependances van) middelbaar onderwijs 

te vestigen. 
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5.8 Openbaar vervoer 

De gemeente Steenwijkerland heeft als uitgangspunt voor het 

openbaar vervoer: voldoende, toegankelijk en comfortabel 

openbaar vervoer voor iedereen. Jong en oud, goed en minder 

goed ter been. De CPB onderstreept dit standpunt. Goed openbaar 

vervoer in onze gemeente is van groot belang voor iedereen. Het 

geeft mensen de gelegenheid om tijdig op hun werk te komen en 

scholieren de mogelijkheid om het onderwijs te volgen dat het 

beste bij iemand past. En dat ‘carpoolen in een bus’ is veel 

duurzamer dan dat iedereen met eigen vervoer rijdt. 

 

Steenwijk heeft een intercitystation waar vier treinen per uur 

vertrekken en aankomen. De CPB vindt dat dat in de toekomst zo 

moet blijven. 

 

Door de hele gemeente is er aangepast vervoer voor mensen die 

niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vanwege 

een beperking. In het zuidwestelijke deel van Steenwijkerland 

kunnen mensen gebruik maken van de Stavib en vanuit Steenwijk 

rijdt de Vereniging Gehandicapten vervoer Steenwijk e.o. Van de 

Vrijwillige Hulpdienst Steenwijk kan iedereen gebruik maken en 

vooral ouderen zonder auto maken hier gebruik van bij een bezoek 

aan arts of ziekenhuis. Daarnaast zijn er vormen van ‘carpoolen’ 

ontstaan als het liftpaalproject. Deze vorm van ‘carpoolen’ willen 

we nog meer stimuleren. 

 

In opdracht van de gemeenteraad wordt samen met ondernemers 

en inwoners onderzocht welke vormen van (openbaar) vervoer er 

verder nodig zijn om het vervoer in Steenwijkerland te 

optimaliseren, want: Samen kunnen we meer! 
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5.9 Openbare orde en veiligheid  

Op het gebied van orde en veiligheid is veel veranderd. 

Schaalvergroting heeft plaatsgevonden bij politie en brandweer. De 

Rijksoverheid heeft gemeenten de opdracht gegeven om in grotere 

verbanden te gaan werken, hiervoor is de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) opgericht. Wij zijn van mening dat er 

gestreefd moet worden naar een gevoel van veiligheid bij de 

burgers. Zonder gevaar en angst voor criminaliteit kunnen 

deelnemen aan activiteiten is een voorwaarde voor een leefbare 

samenleving. Naast inzet van openbaar bestuur, politie en 

brandweer dienen burgers ook verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Steenwijkerland moet een aantrekkelijke gemeente blijven om in 

te wonen, te werken en te recreëren. Gok-, drugs en 

drankverslaving en overlast hiervan dienen in samenwerking met 

gemeente en hulpinstanties bestreden te worden. Speciale 

aandacht voor probleemgezinnen en –jongeren is hierbij 

belangrijk. De CPB is in beginsel tegen coffeeshops en 

seksinrichtingen. Daarom zijn wij tegen uitbreiding van het aantal 

coffeeshops en seksinrichtingen in Steenwijkerland. Christelijke 

normen en waarden staan bij de CPB hoog in het vaandel, en 

daarom vragen wij blijvende aandacht voor het tegengaan van 

criminaliteit en hufterig gedrag. 

 

Naast objectieve veiligheid is er ook subjectieve veiligheid. Veel 

mensen voelen zich weleens onveilig, vaak door de aan- of 

afwezigheid van bepaalde aspecten. Dit gevoel wordt negatief 

beïnvloed door zaken als: het onderhoud van de openbare ruimte, 

verloedering van buurten en de aanwezigheid van mensen met 

afwijkend gedrag. “Meer blauw op straat”, toezichthouders en 

cameratoezicht kunnen dit allemaal positief beïnvloeden. Maar ook 

het gebruik van burgernet is zeer belangrijk. Wanneer iedereen 

zich aansluit bij burgernet zal het veiligheidsgevoel snel 

verbeteren, de pakkans neemt toe voor iemand die zich misdraagt 

en die zal beter nadenken over de gevolgen van zijn of haar actie.  
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5.10 Integratie  

Vluchtelingen, immigratie en integratie zijn onderwerpen die in de 

schijnwerpers staan. Discussie is er over of de grenzen wel of niet 

dicht moeten en wie - als de grens wel open mag blijven - er wel 

welkom is in Nederland en wie niet. De vluchtelingenproblematiek 

buiten Europa zorgt ervoor dat er gesteggel is over de 

verantwoordelijkheid van de opvang van de vluchtelingen: moet 

Nederland dat regelen, moet Europa daar afspraken over maken of 

moeten de landen van herkomst ervoor zorgen bijvoorbeeld? 

Duidelijk is wel dat zodra vluchtelingen in Nederland zijn, 

integratie en inburgering een belangrijk punt is.  

 

De integratie in Steenwijkerland kan en moet beter. Er moet een 

einde komen aan statushouders die zonder de taal te spreken, 

zonder sociaal netwerk of zonder begeleiding door vrijwilligers hun 

weg zelf moeten vinden. De CPB wil meer regie om deze zaken in 

de toekomst te voorkomen door in te zetten op een gericht 

taalaanbod en de migranten wegwijs te maken in de gemeente. De 

statushouders moeten ook beter over Steenwijkerland verdeeld 

worden zodat ze optimaal kunnen en moeten integreren.  
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6 Samen wonen in Steenwijkerland 

Steenwijkerland is een gemeente van ruim 43.000 inwoners en 

een oppervlakte van 322km2. De infrastructuur moet aansluiten bij 

de tijd en behoefte van de inwoners van Steenwijkerland. Er moet 

ruimte vrij gelaten worden voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

op zowel land als water. De CPB stimuleert vernieuwende projecten 

in de steden, dorpen en kernen die het vestigingsklimaat en de 

leefbaarheid verbeteren.  

 

Verder heeft de CPB aandacht voor het openbaar gebied. Dit moet 

er goed onderhouden en netjes uitzien. De kwaliteit van het 

openbaar gebied bepaalt in grote mate het leef- en woongenot. De 

leegstand van panden leidt tot verpaupering en geeft een 

negatieve uitstraling. De gemeente dient eigenaren te stimuleren 

om leegstaande panden toonbaar te maken of te slopen, dit geldt 

ook voor de leegstaande panden die in het bezit zijn van de 

gemeente. 

6.1 Duurzaamheid en milieu 

De zorg voor het milieu is de zorg van ons allemaal. Het akkoord 

van Parijs verbindt ook ons in de opgave naar een duurzame 

toekomst. Onze samenleving moet in 2050 energieneutraal zijn. 

Om dit tijdig te laten slagen, moet de gemeente inwoners, 

bedrijven en verenigingen stimuleren om gezamenlijk de 

schouders eronder te zetten en innovatieve oplossingen te 

bedenken en mogelijk te maken. Want: Samen kunnen we 

meer! 

 

Een goed milieu draagt bij aan de leefbaarheid in steden, dorpen 

en kernen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid hierbij 

nemen, zonder daarbij de overige belangen uit het oog te 

verliezen. Duurzaamheid is een begrip dat aan terrein heeft 

gewonnen. Niets wordt meer gerealiseerd zonder eerst aan de 

criteria van duurzaamheid te zijn getoetst. Duurzaamheid is: op 

een verantwoordelijke manier omgaan met schaarse 

(energie)middelen. Wij willen een bijdrage leveren om nieuwe 

vormen van energieopwekking te onderzoeken. Op het gebied van 
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windenergie zijn eerdere plannen van tafel geveegd, maar er wordt 

hard gewerkt om nieuwe wind- en zonne-energietechnieken 

rendabel te maken. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is om 

zonnepanelen in het waterwingebied St Jansklooster en andere 

gebieden aan te leggen. 

 

De actie “Asbest eraf zonnepanelen erop” kan wat de CPB betreft 

rekenen op een financiële tegemoetkoming door de gemeente. Wij 

zijn met elkaar verantwoordelijk voor een leefbare wereld, nu en in 

de toekomst. De gemeente moet innovaties op dit gebied scherp in 

de gaten houden en zo nodig ten uitvoer brengen. Initiatieven van 

inwoners en ondernemers moeten door de gemeente gestimuleerd 

en gefaciliteerd worden, want: Samen kunnen we meer! 

 

De Rijksoverheid inventariseert de mogelijkheden op het gebied 

van opslag van kernafval en boren naar schaliegas. Voor 

kernafvalopslag zijn drie locaties in Overijssel gevonden waarvan 

één in Steenwijkerland. De CPB is zowel tegen de opslag van 

kernafval als tegen proefboringen naar schaliegas! 

 

In de komende raadsperiode wil de CPB extra geld beschikbaar 

stellen om het openbaar groen in kwalitatief opzicht te verbeteren 

in alle steden, dorpen en kernen. Ook willen we het groene 

karakter van onze gemeente in stand houden en verder versterken 

door meer bomen en bloemenperken aan te planten. 

6.2 Vliegveld Lelystad 

Om Schiphol te ontlasten wil het Rijk Vliegveld Lelystad 

opwaarderen tot een vliegveld waar jaarlijks ettelijke duizenden 

(vakantie-) vluchten zullen landen en opstijgen. Voor het nemen 

van dat besluit heeft het Rijk echter verzuimd overleg te plegen 

met de ‘omwonenden’ van Lelystad. En dat zijn er heel veel! Van 

de Kop van Overijssel tot de Betuwe zullen mensen hinder 

ondervinden. Voor Steenwijkerland, dat onder de aanvliegroute 

naar Lelystad ligt, zal betekenen dat de inwoners hinder zullen 

ondervinden. Maar ook de sector Recreatie en Toerisme kan 

hiervan te lijden hebben. Het is dus zaak die hinder tot een 

minimum te beperken. 
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De CPB vindt dat het Rijk de opening van Vliegveld Lelystad moet 

uitstellen totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Door die 

indeling kunnen verkeersvliegtuigen op grotere hoogte richting 

Lelystad vliegen, waardoor de overlast in Steenwijkerland (onder 

de aanvliegroute) beperkt wordt. 

6.3 Energie 

Energie is een onderwerp dat de gemoederen steeds meer 

bezighoudt. Hoelang kunnen we nog gebruik maken van aardgas? 

Hoe stabiel is ons elektranetwerk nu we steeds afhankelijker 

worden van elektra? Wat is de invloed op dit netwerk wanneer we 

massaal zonnepanelen op onze daken leggen? Allemaal vragen 

waar we ons de laatste tijd over hebben geïnformeerd en laten 

informeren. We spreken dan over duurzaamheid, over zuiniger met 

energie omgaan en of we wel of geen windturbines en 

zonneweides willen in Steenwijkerland. Veel initiatieven zijn de 

laatste jaren op weerstand gestuit. We vinden het allemaal 

belangrijk dat energie op een duurzamere manier wordt opgewekt, 

als het maar geen invloed heeft op onze leefomgeving. 

 

Verduurzaming van onze energievoorziening zal een verandering 

betekenen voor onze leefomgeving. In maart 2013 is de Nota 

Nieuwe Energie vastgesteld. De inzet van de door de raad 

vastgestelde Notitie Nieuwe Energie luidt: “De gemeente 

Steenwijkerland zet met verve een ambitie neer dat in 2020 in de 

gemeente een volume aan nieuwe energie wordt opgewekt ter 

grootte van het huishoudelijk energiegebruik in de gemeente”. 

 

Energiebesparingen zijn hard nodig omdat we door veelvuldig 

gebruik van elektronica steeds meer energieverbruikers hebben, 

denk maar aan intensiever gebruik van smartphone, tablet of 

computer.  

 

Het huidige huishoudelijk verbruik in Steenwijkerland is 

59.000.000 kWh stroom, dit is duurzaam op te wekken door zeven 

grote windmolens of 118 ha zonnepanelen. Het huidige 

huishoudelijk verbruik in Steenwijkerland is 30.000.000 m3 gas, 

dit is duurzaam op te wekken door 33 grote windmolens of 527 ha 
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zonnepanelen. In dat kader bezien is een heroverweging van het 

genomen besluit over het weigeren van windturbines op het 

grondgebied van de gemeente Steenwijkerland onontkoombaar. 

6.4 Gaswinning 

Rondom Eesveen wil Vermilion aardgas gaan winnen. De 

vergunning daarvoor wordt verleend door het Rijk, maar de 

gemeente mag adviseren over de voorwaarden voor de 

vergunning. Hoewel verwacht mag worden dat de gaswinning 

Eesveen weinig tot geen gevolgen voor de omgeving en bebouwing 

zal hebben, willen we daar niet op vertrouwen. De CPB wil dat in 

de vergunning minimaal wordt opgenomen dat Vermilion vooraf 

een zogenaamde nulmeting moet doen. Daarin wordt vastgelegd 

welke schade woningen hebben voordat wordt begonnen met de 

gaswinning. Dan is het ook duidelijk wanneer er tijdens of na de 

gaswinning schade aan woningen ontstaat. Die schade zal dan 

door Vermilion moeten worden vergoed! 

Het winnen van schaliegas, waarbij chemicaliën onder druk in de 

grond worden geïnjecteerd, is voor de CPB onacceptabel! 

6.5 Afval 

De inzameling van vuilnis is veranderd. Afval is belangrijk 

geworden als grondstof. Omgekeerd inzamelen is stapsgewijs 

ingevoerd, en in de buitengebieden is het ophalen van groenafval 

weer ingevoerd. De CPB blijft er op toezien dat burgers goed 

geïnformeerd worden over de voortgang van deze ontwikkelingen. 

Tegen het dumpen van afval in de openbare ruimte moet streng 

opgetreden worden. 

 

Het oude papier wordt door diverse verenigingen ingezameld, dit 

levert voor hen extra inkomsten op. Mocht er op den duur gekozen 

worden voor een andere manier van inzamelen, al dan niet 

uniform in de hele gemeente, dan wil de CPB dat de verenigingen 

hun inkomsten uit het oude papier behouden. 

 

De gemeente moet krachtig optreden tegen verontreiniging door 

particulieren en bedrijven. Zo moet de toename van zwerfvuil 
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worden aangepakt. Campagnes op de scholen verminderen het 

zwerfvuil langs de schoolroutes. Het is noodzakelijk dat het 

aanbieden van afval bij het aanbiedstation laagdrempelig en 

betaalbaar blijft. Bij de aanpak van zwerfvuil hoort dat 

voorkomend zwerfvuil wordt opgeruimd. Een schone omgeving 

biedt een hogere drempel voor afval weggooien, dan een 

omgeving waar al afval ligt. Straten en wijken die zelf het zwerfvuil 

opruimen en (licht) groenonderhoud doen moeten daarvoor een 

vergoeding krijgen. 

6.6 Volkshuisvesting 

Er is in de afgelopen jaren minder gebouwd dan de langjarige 

prognoses aangaven. Dit is enerzijds een gevolg van de 

economische crisis en heeft anderzijds te maken met de 

veranderende samenstelling van de bevolking. Op veel plaatsen 

worden nu de woningbouwlocaties ingevuld. 

 

De positie van de woningbouwcorporaties is door 

overheidsmaatregelen sterk verslechterd, waardoor er druk staat 

op de sociale woningmarkt. Inspelen op de vraag naar woningen 

blijft belangrijk en zal maatwerk vergen. Als CPB vinden wij het 

heel belangrijk dat de huisvesting in de kleine kernen gewaarborgd 

blijft. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van 

deze kleine kernen. Ook moet er ingezet worden op het behoud 

van voorzieningen in de kleine kernen. 

 

De gemeente Steenwijkerland kent een faciliterend grondbeleid. 

Dat betekent dat zij zelf geen gronden meer aankoopt voor 

woningbouw. De CPB vindt dat de gemeente wel een belangrijke 

rol moet hebben bij het afstemmen van de bouw/verbouw van 

woningen aan de op dat moment heersende en de in de toekomst 

verwachte vraag naar woningen. Naast huisvesting is ook een 

prettige woon- en leefomgeving erg belangrijk. Wij denken dan 

aan groenvoorzieningen, speelgelegenheden, verkeersveiligheid en 

voldoende parkeerplaatsen. 

 

Met de verwachte toename van ouderen en 

eenpersoonshuishoudens is het belangrijk dat zij ook keuze 
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hebben waar ze willen wonen. Net als voor de starters willen we 

daar extra aandacht voor vragen. Het huisvestingsbeleid moet 

daarom gericht zijn op de verschillende doelgroepen en de 

verwachte verschuiving hierin. Het doel is: 

 Dat er voldoende goedkope woningen behouden blijven en dat 

deze worden aangepast (toegankelijk en energiezuinig) aan de 

eisen van deze tijd. Dit is vooral een taak van de 

woningbouwcorporaties; 

 In het nieuwbouwprogramma voldoende woningen realiseren 

voor jongeren, starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens; 

 Aandacht geven aan levensloopbestendig bouwen. Dit kan door 

levensbestendige woningen te bouwen maar misschien is 

aandacht voor levensbestendige kernen en wijken beter 

realiseerbaar. Wanneer er voldoende diversiteit is in een kern 

of wijk kan men in de omgeving waar men prettig woont 

blijven wonen, of verhuizen naar een woning die past bij de 

levensfase waarin men zich bevindt; 

 Actief inzetten op braakliggende gronden met bestemming 

woningbouw door heel de gemeente Steenwijkerland.   
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6.7 Ruimtelijke Ordening/vergunning verlening 

Ruimtelijke ordening vraagt een zorgvuldig beleid en afstemming 

op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. 

Belangrijke punten zijn duurzaamheid, balans en leefbaarheid in 

wijken en kernen. De vergunningsverlening moet helder en soepel 

verlopen. Bij de eerste aanvraag moet het voor de aanvrager 

duidelijk zijn waarom zijn plan wel of geen kans van slagen heeft. 

 

Wij willen dat aanvragen voor: erfafscheidingen, dakkapellen, 

parkeervergunning, leegstandsvergunning en dergelijke, versneld 

afgehandeld worden Waar het kan moeten vergunningen snel 

worden verleend, dit moet in de vorm van een flitsvergunning. 

 

De CPB heeft veel vertrouwen in de inwoners van de gemeente 

Steenwijkerland. Daarom willen wij dat het welstandsbeleid alleen 

nog geldt voor waar dat écht nodig is, zoals de historische stads- 

en dorpskernen en karakteristieke buitengebieden. Op alle andere 

plaatsen kan deze vorm van betutteling worden afgeschaft. 

6.8 Wegen en fietspaden  

Eén van onze prioriteiten is de verkeersveiligheid vergroten. In 

Steenwijkerland hebben we een groot en vertakt netwerk van 

wandel- en fietspaden. Dit was de wens van burgers en toeristen. 

Bij het inrichten van wegen en paden moet rekening gehouden 

worden met de toegankelijkheid voor alle verkeersdeelnemers, 

hulpdiensten, groot transport, landbouwverkeer, fietsers en 

wandelaars. We zien door de schaalvergroting binnen de landbouw 

de omvang van het landbouwverkeer toenemen. De wegen in ons 

buitengebied zijn hier niet op berekend en daar dient aandacht 

voor te komen. Niet alleen voor het landbouwverkeer, maar in 

combinatie met alle weggebruikers. Denk ook eens aan de 

fietsende scholieren, de toename van 45 km-voertuigen en de 

groei van fietsen met ondersteuning of de speed-pedelecs. Een 

verbreding van fietspaden daar waar er een toename is van 

gebruikers en een actualisatie van verkeersplannen en 

verkeersveiligheidsplannen is noodzakelijk om de veiligheid van 

alle weggebruikers te blijven garanderen.  
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We blijven aandacht vragen voor de wens van de bevolking van 

Blokzijl en Ossenzijl voor het realiseren van een ontsluitingsweg. 

Ook in deze kernen zijn leefbaarheid en veiligheid van essentieel 

belang. Wij vragen van het College dan ook een uiterste 

inspanning om een verantwoorde financiering te zoeken. 

6.9 Water  

Steenwijkerland is rijk aan water. Dit draagt bij aan de prettige 

leefomgeving waarin wij wonen. Maar als gevolg van een 

verandering van ons klimaat hebben we ook te maken met een 

toename van extreme neerslaghoeveelheden, soms meer dan 100 

mm in 24 uur. Een goede waterafvoer is daarbij heel belangrijk, 

gemeente en waterschap hebben hierin samen een taak. Enerzijds 

door in de planvorming hier rekening mee te houden, anderzijds 

door in te spelen in klimaat-actieve maatregelen zoals: 

 Een scheiding tussen riool- en hemelwaterafvoer. Voer 

hemelwater af naar het oppervlaktewater en niet naar de 

rioolwaterzuivering. 

 Zorg voor voldoende groen in woongebieden, dit zorgt voor 

minder wateroverlast en helpt ook tegen hittestress. 

 Creëer (tijdelijke) waterberging in plassen en sloten of op 

bijvoorbeeld waterpleinen in combinatie met recreatie. 

 Zorg dat bij locatiekeuzes van nieuwe woonwijken of 

bedrijventerreinen rekening gehouden wordt met het 

waterbeheer. 

 Voer samen met het waterschap klimaatstresstesten uit voor 

de gemeente: waar zitten de zwakke plekken ten aanzien van 

wateroverlast, verdroging e.d., en maak op basis daarvan een 

plan van aanpak om de gemeente klimaatbestendig te maken. 

6.10 Internet 

Het aanleggen van breedband (glasvezel) zal het komende jaar 

worden uitgevoerd in het buitengebied, gelukkig hebben we in 

Steenwijkerland de drempel behaald. Mensen uit de fractie hebben 

zich hier in diverse rollen sterk voor gemaakt. Snel internet in de 

kernen is uiteraard van het grootste belang, hier zullen wij ons 

sterk voor blijven maken. 
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6.11 Toerisme en recreatie  

Als regio moeten we strategie en beleid beter op elkaar 

afstemmen, want niet elke gemeente in de regio kan een 

aantrekkelijk winkelaanbod bieden met regionale 

aantrekkingskracht. Steden, dorpen en kernen moeten beter kijken 

naar hun eigen rol in de regio en in het land. De ene kern kan zich 

bijvoorbeeld profileren als wellnesshotspot, terwijl de andere kern 

zich als bruisende binnenstad richt op de beleving voor de 

consument, of juist een cluster wordt van kennisinstellingen en 

innovatieve ondernemers. Toerisme en recreatie zijn belangrijke 

pijlers waarop de economie in onze gemeente draait. Deze pijlers 

moeten verder ontwikkeld en benut worden, waarbij sprake moet 

zijn van een samenhangende aanpak. Een goed contact met de 

overkoepelende organisaties die zich bezighouden met de 

recreatieve mogelijkheden van Steenwijkerland is voor ons van 

essentieel belang. Hierdoor kan Steenwijkerland als wandel-, fiets- 

en waterrecreatiegemeente nog beter op de kaart worden gezet. 

De zwembaden moeten behouden blijven omdat zij een belangrijke 

bijdrage aan de veiligheid in onze waterrijke gemeente leveren. 

Ook zijn wij voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen rondom 

de meren met name een uitbreiding van strandjes en 

inlaatplaatsen (trailerhellingen). 

 

Winkelstraten en winkelcentra zijn het kloppend hart van onze 

steden, dorpen en kernen. De detailhandel zorgt voor sociale 

veiligheid en aantrekkingskracht voor burgers en toeristen. Wij 

willen samenwerken met de ondernemers zodat de leefbaarheid en 

werkgelegenheid gewaarborgd blijft. Hierbij is het van belang dat 

er voldoende gratis parkeerruimte is voor auto, motor, scooter en 

fiets. Structurele leegstand moet voorkomen worden door 

winkelpanden te renoveren, te slopen of een nieuwe bestemming 

te geven. 

 

Ook de horeca is in onze regio van groot van belang: de gemeente 

Steenwijkerland telt rond de 120 horecabedrijven. De horeca is 

niet alleen van belang voor eigen inwoners, maar fungeert ook als 

belangrijke trekker voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers 

en toeristen. Deze sector is van grote maatschappelijke betekenis: 



CPB Steenwijkerland Verkiezingsprogramma 2018-2022 

 

Pag. 27 van 33 

zij draagt als ‘de huiskamer van de samenleving’ bij aan welzijn en 

verbinding tussen mensen. 

 

Wij zijn ons bewust van het spanningsveld tussen 

natuurontwikkeling en recreatie. Maar ook van het spanningsveld 

tussen ondernemer en inwoners in toeristische gebieden. Beide 

dienen op verantwoorde wijze in balans te zijn. 
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7 Samen werken in Steenwijkerland 

7.1 Akkerbouw, vee- en rietteelt  

De agrarische sector vervult van oudsher een belangrijke positie in 

Steenwijkerland in. Voor de leefbaarheid van ons landelijk gebied 

is een sterke agrarische sector essentieel. Ook zorgt de agrarische 

sector voor een behoorlijke werkgelegenheid. Zowel direct als 

indirect. Daarnaast bepaalt deze sector mede het visuele beeld van 

het buitengebied en ‘stoffeert’ deze sector het landschap waar wij 

allemaal zo trots op zijn. Binnen een gemeente die deels bestaat 

uit kwetsbare natuurgebieden zal ook ruimte gecreëerd moeten 

worden voor uitbreiding van agrarische bedrijven. Wij willen geen 

onnodige onttrekking van land- en tuinbouwgebieden voor 

natuurontwikkeling. De combinatie waarbij agrariërs tevens 

landschapsbeheer uitoefenen moet gestimuleerd worden. 

Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen 

combineren met toerisme, recreatie, natuurbeheer of andere 

bedrijvigheid. In de Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB) 

dient ruimte te zijn voor ondernemers om andersoortige bedrijven 

te starten.  

 

In de nieuwe Omgevingswet moet gekozen worden voor 

verruiming van de mogelijkheden voor de agrariërs. Bij initiatieven 

moet door de gemeente passende ondersteuning geboden worden. 

Bij die ondersteuning is het belangrijk om te komen tot een 

moderne, economische en milieutechnische wijze van ondernemen. 

Het huidige beleid moet verruimd worden zodat het niet 

belemmerend werkt voor de agrariër. Wij willen dat in het 

toekomstige omgevingsplan de inhoud van een (bedrijfs-)woning 

bij recht maximaal 750m3 mag zijn, dat is nu 600m3. Mocht de 

bestemming van een bestaande boerderij gedeeltelijk veranderen 

van agrarisch naar een andere bestemming (bijvoorbeeld wonen) 

dan moet dit mogelijk zijn. Doel van deze inzet is om ondernemers 

en particulieren in het buitengebied ruimte te bieden om te 

ondernemen zonder lange procedures. 
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Veel aandacht vragen we voor ons Nationaal Park Weerribben 

Wieden, dit in combinatie met de huidige terreinbeheerders en niet 

te vergeten de riettelers. Samen met deze sector en de 

terreinbeherende organisaties zullen we zij aan zij moeten 

samenwerken om het riet dat in het gebied geoogst wordt te 

promoten. Dat is zeker nodig aangezien de afzet van riet 

momenteel moeizaam verloopt. 

7.2 Ondernemerschap 

Steenwijkerland kent veel ondernemers. De gemeente heeft de 

laatste jaren actief ingezet op contact met het 

ondernemersplatform. Veel groeperingen zijn hierin 

vertegenwoordigd zoals Business Club Steenwijkerland, Giethoorn 

Onderneemt, Vollenhoofsch Ondernemers Collectief, Koninklijke 

Horeca Nederland, LTO Noord afd. Steenwijkerland, Zelfstandig 

met Elkaar en Steenwijk Vestingstad. De CPB vindt dat dit beleid 

moet worden voortgezet. Daarom willen we dat de gemeente blijft 

werken met bedrijvencontactfunctionarissen. Zij zijn het eerste 

aanspreekpunt voor vragen en dat zorgt voor een goed contact. 

Daarnaast moeten we het gunstige vestigingsklimaat voor nieuwe 

ondernemers behouden. Industrieterreinen waar 

vestigingsmogelijkheden zijn met goede voorzieningen en een 

gunstige grondprijs moeten daarom beschikbaar blijven. 

7.3 Bedrijfsleven, middenstand en industrie  

Geleidelijk komen we uit de economische crisis die de 

werkgelegenheid sterk geraakt heeft. Nog steeds liggen in onze 

gemeente de banen niet voor het oprapen. De CPB vraagt 

aandacht voor de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en het 

creëren van werkgelegenheid. Ontwikkeling van bedrijfsleven en 

industrie is daarom van vitaal belang. De gemeente is 

verantwoordelijk voor het snel, goed en gemakkelijk afhandelen 

van de aanvragen en het verlenen van vergunningen om 

tijdsverlies tot een minimum te beperken. 

 

Daarnaast dient het gemeentelijke aanbestedingsbeleid er zoveel 

mogelijk op gericht te zijn bedrijven binnen de gemeente te 
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interesseren. Het aanbestedingsbeleid moet lokale en regionale 

ondernemers een voorrangspositie bieden. 

 

Op een aantal bedrijventerreinen is wonen en werken mogelijk. 

Het wonen op een bedrijventerrein vraagt nadere beschouwing, 

omdat mogelijk in de toekomst vaker conflicten zullen ontstaan 

wanneer bedrijven willen gaan uitbreiden. Bedrijventerreinen zijn 

mede bepalend voor het beeld van onze gemeente, daarom 

moeten zij voldoen aan een beeldkwaliteit. Voor alle bedrijven is 

digitale bereikbaarheid van levensbelang, daarom is aanleg van 

een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente noodzakelijk. Dus 

ook op bedrijventerreinen en in het buitengebied. 

 

Wij willen extra aandacht vragen voor het elektronische 

ondernemersdossier voor alle procedures en vergunningen met de 

gemeente, zodat de dienstverlening voor ondernemers verbeterd 

en gemoderniseerd wordt.  

 

De economie van Steenwijkerland bestaat veelal uit traditionele 

bedrijven. De CPB wil dat de gemeente zich inspant om meer 

(grote) bedrijven naar Steenwijkerland te halen. Vooral 

productiebedrijven zijn een erg goede aanvulling op de 

werkgelegenheid in onze gemeente. We weten dat dit niet 

eenvoudig is, maar met een aantrekkende economie moet dit 

mogelijk zijn. Momenteel lijken de toeristische sector en het 

midden- en kleinbedrijf (MKB) primair voor groei in 

werkgelegenheid te kunnen zorgen. Daar zijn we blij mee, maar 

toch zien we goede mogelijkheden voor innovatieve ondernemers 

met groeiambitie. Ook voor hen is er in Steenwijkerland een 

prettig klimaat van werken, wonen en recreëren. 

 

Net als in grote delen van Nederland heeft ook onze gemeente te 

maken met de gevolgen van veranderend koopgedrag. In onze 

winkelcentra is sprake van toename van leegstand. Inmiddels is er 

een plan voor de binnenstad van Steenwijk ontwikkeld, maar de 

uitvoering moet niet te lang meer op zich laten wachten. Iedereen 

heeft belang bij een bruisend centrum waar mensen graag wonen, 

werken, winkelen en recreëren. Koninklijke Horeca Nederland 

Steenwijkerland praat graag mee over concrete oplossingen om 
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het centrum weer bruisend te maken. Soms moeten er dan lastige 

keuzes gemaakt worden waarbij naast een goede verhouding 

tussen winkels en horeca, de historie van Steenwijk onze 

binnenstad interessant moet houden. 

7.4 Regionale samenwerking  

De gemeente Steenwijkerland is via gemeenschappelijke 

regelingen verbonden met buurgemeenten. In de GGD en de 

Veiligheidsregio IJsselland werkt Steenwijkerland samen met elf 

gemeenten. In deze organisaties wordt zo efficiënt mogelijk 

uitvoering gegeven aan de taak de inwoners zo goed mogelijk 

tegen ziekten en calamiteiten te beschermen. De CPB vindt het 

belangrijk, dat de gemeente hierin meedraait en in het bestuur van 

de organisatie, waarin één van de wethouders zitting heeft, kan 

aangeven wat voor Steenwijkerland van belang is. 

 

Voor de jeugdzorg is gekozen voor een 

BedrijfsVoeringsOrganisatie. Het is efficiënter om met meerdere 

gemeenten zorg in te kopen. Ook heeft de gemeente een 

gemeenschappelijke regeling met Westerveld met betrekking tot 

de InterGemeentelijke Sociale Dienst (IGSD). 

 

De CPB is van mening, dat gemeenschappelijke regelingen een 

goede functie hebben wanneer het gaat om organisatie, inkoop en 

uitvoering. Wel willen wij benadrukken, dat de controle op deze 

diensten altijd door onze gemeenteraad zal worden gedaan.  
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