
  

 
 

 
 
  
Geacht bestuur van D66, afdeling Steenwijkerland, 
  
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen vragen wij uw aandacht voor het volgende: 
  
Tijdens de behandeling van de Woonagenda 2022 in de gemeenteraadsvergadering van 25 januari 
j.l. kwam het al of niet bebouwen van De Steenwijker Kamp aan de orde. Door de PvdA werden de 
fracties uitgedaagd hun standpunt hieromtrent duidelijk te maken. De reacties waren echter niet 
eenduidig te herleiden tot voor- of tegenstanders. Onze stichting is van mening dat de bevolking 
recht heeft op duidelijkheid over dit onderwerp. 
  
Al sinds de eerste verkiezingen in de nieuwe gemeente Steenwijkerland in 2000 heeft de Stichting 
Behoud De Kamp aan de deelnemende partijen hun standpunt gevraagd over het al of niet bouwen 
op De Steenwijker Kamp. 
 
Ook bij de aanstaande verkiezingen, vragen we u, onder het motto “Eerst kiezen en dan gekozen 
worden”, op dit dossier duidelijk kleur te bekennen. Met de antwoorden op die vraag zal onze 
stichting er alles aan doen om de bevolking duidelijk te maken dat er echt iets te kiezen valt, als men 
staat voor het behoud van een uniek waardevol gebied.  
  
Kiezen voor behoud van De Steenwijker Kamp betekent dat men de gronden met een 
aardkundige waarde van internationale betekenis niet verder aantast, dat men een 
grootschalig waardevol landschap niet verkleint en dat het specifiek cultuurhistorisch 
aspect van dit gebied wordt erkend en respectvol wordt beheerd. 
  
Met uw reacties op de volgende stellingen denken wij uw visie te kunnen duiden en te herleiden tot 
een vóór of tégen bebouwing van het betreffende gebied: 
  

Onze partij kiest onvoorwaardelijk voor behoud van De Steenwijker Kamp en is dus tegen bebouwing. 
Onze partij acht bebouwing van De Steenwijker Kamp niet uitgesloten bij een mogelijke bovenregionale opvang, 

die noopt tot de bouw van meer woningen dan de Woonagenda d.d. 2021 aangeeft. 
Onze partij heeft geen enkele moeite met bebouwing van De Steenwijker Kamp. 

  
Wij zouden het zeer op prijs stellen uw reactie(s) op de stellingen voor 7 maart a.s. te vernemen. U 
kunt volstaan met het aangeven van de stelling die overeenkomt met uw standpunt. 
  
In de bijlage van deze mail treft u beknopte informatie aan over de waarden van De Steenwijker 
Kamp. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u ons vanzelfsprekend benaderen. 
  
Vriendelijke groet namens De STICHTING BEHOUD DE KAMP, 
                                                

 


