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Voorbereiden & Uitvoeren  
“korte termijn” 

 
M1.1 Betrouwbare veerverbinding zeer korte termijn, lobby vaargeul bij IenW samen met 

provincie e.a. betrokkenen. 
De maatschappelijke en economische gevolgen van de onbetrouwbare veerverbinding zijn 
ernstig en onacceptabel. De vooruitzichten voor de verbinding Holwerd-Nes zijn zorgelijk. Er 
wordt in opdracht van het Rijk gewerkt aan een lange termijn visie voor de verbinding naar 
Ameland. De uitwerking en realisatie hiervan laat in het meest gunstige geval nog jaren op 
zich wachten. Tot die tijd moet de veerdienst zo snel als mogelijk weer betrouwbaar zijn.  
 
Eind 2016 zijn in het Open Plan Proces (OPP) een 5-tal maatregelen geadviseerd voor de 
korte termijn, dit zijn:  
1. Realiseren van de bochtafsnijding ‘Vloedgeul’ en het nader onderzoeken van de 

haalbaarheid van de bochtafsnijding ‘Reegeul-Oost’. 
2. Het aanbrengen van een knip in de dienstregeling, waardoor in de ochtend ontstane 

vertragingen niet doorwerken in de middag. 
3. Doorvoeren van enkele optimalisaties in het proces van in- en uitladen. 
4. Het realiseren van een sneldienst, met name gericht op de eilandbewoners en forenzen. 
5. Het optimaliseren van het baggerregime. 
 
De coalitie stelt vast dat het goed is dat er acties in gang zijn gezet maar dat deze  
5 maatregelen tot op heden onvoldoende zijn om het probleem op de (zeer) korte termijn 
geheel op te lossen. Er zijn aanvullende en doortastende maatregelen nodig op de (zeer) 
korte termijn. De opdrachtgevers van het “OPP 2016” waren: Rijkswaterstaat, Wagenborg 
Passagiersdiensten en Gemeente Ameland. De gemeente Ameland is geen probleem 
eigenaar, maar komt wel op voor de schade die de gemeenschap lijdt door het 
vaargeulprobleem en de onbetrouwbare veerverbinding. 
 
Resultaten en inzet 2018 en 2019 (de belangrijkste punten samengevat): 

 Bochtafsnijding ‘Vloedgeul’ gerealiseerd. Dit bracht nog niet direct en in alle 
omstandigheden het gewenste effect. In de loop van de tijd is nu wel een structurele 
verbetering waarneembaar. De afsnijding lijkt inmiddels ook een gunstig effect te hebben 
op het smalle traject direct ten westen van de veerdam Holwerd. 

 Open tafel gesprek met provincie, wagenborg, natuurorganisaties en RWS over (on)logica 
vergunningstrajecten en logischer beheer in belang natuur én betrouwbaarheid. 

 Expertmeetings met Amelanders die beroepsmatig actief zijn op het wad en RWS. 

 Start Lange Termijn Visie (zie verder M2.1). 

 Vergunningstraject bochtafsnijding ‘Reegeul-Oost’ opgestart (kent diverse complicaties). 

 Onderzoek naar optimalisatie baggerregime is in gang gezet door RWS. 

 Diverse groot opgezette bewonersavonden georganiseerd door RWS en Gemeente. 
 
Doel en inzet 2020 en 2021: 

 De coalitie blijft op de (zeer) korte termijn inzetten op >95% betrouwbaar. 

 De coalitie stelt dat het ‘afwachten’ op enkel de 5-maatregelen uit het OPP onvoldoende 
is om het probleem op de (zeer) korte termijn geheel op te lossen. 

 De coalitie wil dat de gemeente de gesprekken blijft voeren met Rijkswaterstaat, 
Wagenborg, de Provincie en het ministerie van IenW over verbeter mogelijkheden op 
alle mogelijke vlakken.  

 Inzetten op meer mogelijkheden tot een dynamischer beheer van de vaargeul door 
Rijkswaterstaat, dit vergt een andere kijk van o.a. het ministerie van LNV. 

 Blijven inzetten op het verder tot uitvoer brengen van de 5 OPP maatregelen 

 OPP-plus maatregel: anticiperen met een optimalisatie van de dienstregeling.  
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M1.2 Nieuwbouw STELP, eerst komen tot breed gedragen ontwikkeldoel,  
dan doorpakken (incl. ’t Anker - Noorderlicht - ‘t Hofje)  
Nieuwbouw van de Stelp is noodzakelijk. Hierover is iedereen het eens. Het is vandaag de 
dag niet meer vanzelfsprekend dat een zorgorganisatie op de kleine schaal van een eiland 
een zorginstelling als de Stelp exploiteert, laat staan nieuwbouw realiseert. In 2017 heeft de 
gemeente besloten nieuwbouw voor rekening te willen nemen. Dit is een bijzondere en niet 
vanzelfsprekende stap. Samen met de zorgaanbieders (Kwadrant en Thuiszorg het Friese Land) 
is de visie “Een leven lang op Ameland” opgesteld. 
 
Er werd door de gemeente ingestoken op nieuwbouw op de huidige locatie. In 2017 is gestart 
met een financieel en ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek. Het blijkt niet haalbaar. Deze 
conclusie wordt unaniem overgenomen door de gemeenteraad. Alle raadsfracties zien 
voordelen in een nieuwe locatie bij de sporthal in Hollum. Er ligt een kans om voorzieningen 
te combineren en het voorkomt dubbele verhuizingen en overlast voor bewoners.  
 
In mei 2018 geeft de gemeenteraad opdracht tot een verdere uitwerking van de nieuwe Stelp 
op de locatie sporthal. De gemeente begint in samenwerking met een breed samengestelde 
ontwikkelgroep met het opstellen van een gebiedsvisie. De ontwikkelgroep bestaat uit 
medewerkers/afgevaardigden van: de zorgorganisaties, de cliëntenraad, Sociaal Cultureel 
Werk, sportclub Amelandia, Dorpsbelang Hollum namens alle dorpsbelangen, huisartsen en 
fysiotherapeuten. Samen met de ontwikkelgroep wordt door middel van een Europese 
aanbesteding een architect geselecteerd. In de periode 2018-2019 volgen vele 
bijeenkomsten met de architecten en de ontwikkelgroep. In augustus 2018 en oktober 2019 
zijn er eiland brede bewonersbijeenkomsten georganiseerd. 
 
Midden in deze periode presenteert werkgroep ‘Stelp op de Stelp’ een alternatief plan. De 
werkgroep verzameld bijna duizend handtekeningen en biedt deze aan bij de gemeenteraad. 
De gemeenteraad wil een second opinion en zet onderzoeksvragen uit. Er zijn nog meer 
complicerende factoren: er moeten forse brandveiligheidsmaatregelen worden getroffen in 
de huidige Stelp en de aanleunwoningen. Langer gedogen wordt niet verantwoord geacht. 
Zorgaanbieder Kwadrant komt gaande het traject met een nieuwe/doorontwikkelde woon-
zorgvisie. In de basis staat ‘wonen’ hierin voorop, appartementen zijn hierbij groter. De visie 
gaat uit van (een voorbereiding op) het scheiden van wonen en zorg. Door al deze factoren 
loopt de voorbereiding en de besluitvorming van de nieuwe Stelp vertraging op. 
 
In januari 2020 verspreidt zorgaanbieder Kwadrant een informatieflyer over het eiland en 
organiseert een bewonersavond in de Stelp. Antwoord op de onderzoeksvragen is eind 
februari toegestuurd aan de gemeenteraad en kan worden behandeld in de raadscommissie 
van maart 2020. Wat de coalitiepartners betreft is het beeld helder. Nieuwbouw op de 
huidige locatie is om meerdere redenen niet mogelijk of niet realistisch. Het is belangrijk 
dat er nu geen tijd meer verloren gaat en dat de gemeente definitief doorpakt op de 
nieuwe locatie. Er moeten nog een serie complexe beslissingen worden genomen over 
ruimtebeslag, programma van eisen, samenwerkingsovereenkomsten en de financiën 
voordat er kan worden gestart met de ontwerpfase van het gebouw.  
 
Het financiële uitgangspunt van de coalitiepartners: de huur van de appartementen en 
centrale voorzieningen moet zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Waar dit niet mogelijk blijkt 
moeten de uitgaven en financiële risico’s in een redelijke verhouding staan tot de 
maatschappelijke meerwaarde op de lange termijn. 
 
De coalitiepartners zien op termijn op de vrijkomende locatie van de huidige Stelp 
mogelijkheden voor een combinatie van sociale huurwoningen/hofjes, woonstudio’s en 
huur/koop appartementen.  
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M1.3 Oplossing probleem “De Hagen” 
In 2018 en 2019 is er een oplossing tot stand gekomen. De formele afwikkeling loopt nog. 

 

M1.4 Grondaankoop woningbouw > inbreiding vóór uitbreiding 
In 2018 en 2019 is bij alle dorpen grond aangekocht voor woningbouw. Er is hierdoor 
voldoende grondvoorraad om het komende decennium circa 100 woningen te realiseren. 
Aandachtspunten bij eventuele toekomstige grondaankoop voor woningbouw blijft: 
spreiding over het eiland, verdedigbare aankoopprijzen, kleine inbreidingsplannen vóór 
(grote) uitbreidingsplannen. De gemeente wil de grond inzetten voor een maatschappelijk 
doel: meer huisvestingsaanbod voor eilanders. Er moet zorgvuldig worden gekeken dat de 
bouw die vervolgens plaatsvindt op deze grond op de lange termijn blijft bijdragen aan 
betaalbare huisvesting. Eind 2019 heeft een eerste themaraad plaatsgevonden over de 
toekomstige invulling/uitgifte van de aangekochte gronden. De uitgifte van de eerste vrije 
sector kavels staat gepland voor medio 2020, afhankelijk van de planologische voortgang.  

 

M1.5 Eerder besluit “40 huurwoningen in 4 jaar” 
Tweede helft 2018 is dit project gestart en in 2019 is dit project met de nodige ‘ups en 
downs’ vol op stoom gekomen. Er zullen 40 tot 50 huurwoningen worden gebouwd in drie 
fasen. Van de 1e fase (17 woningen) zijn de inschrijvingen op de aanbesteding inmiddels 
binnen, de definitieve gunning kan eind maart 2020 plaatsvinden. De eerste concept 
planning geeft op dit moment aan dat de huurders hun nieuwe woning voor de zomer van 
2021 kunnen betrekken. Voor de gemeente Ameland is dit een groot en op alle vlakken 
complex project met vele uitdagingen en lastige aspecten. De voortgang van de planologie 
voor de 2e en 3e fase is bepalend voor het tempo van het totale project. De aanbesteding 
voor de 2e en 3e fase zullen de planologische procedures voor zo ver mogelijk overlappen om 
het tempo van het project zo hoog als mogelijk te houden. In de 2e en 3e fase van de bouw 
zullen nog een aantal (casco)koopwoningen worden toegevoegd op basis van voorverkoop.  

 

M1.6 Scherper in kaart brengen VOORS en TEGENS Raadsfracties m.b.t. Wellness Nes (nog 
meer duidelijkheid nieuwe aanvragen) 
Al sinds 1999 zijn er door verschillende marktpartijen initiatieven ondernomen om te komen 
tot een herontwikkeling van het voormalig zwembad. Veelal ging dit om een invulling met 
wellness. Het bestemmingsplan van 1995 geeft aan dat er een groot kuuroord en/of een 
zwembad toegestaan is. In 2012 heeft de gemeenteraad een beginseluitspraak gedaan en 
kaders gesteld op basis van een plan van de marktpartijen. Het plan betrof een grote 
invulling met hotel/appartementen en een wellness. Om binnen deze kaders een passend 
plan te kunnen realiseren was een nieuw bestemmingsplan nodig. In 2015 en 2017 zijn 
bestemmingsplannen aan de gemeenteraad voorgelegd maar verworpen. De marktpartijen 
gaan in 2018 in beroep bij de Raad van State tegen het raadsbesluit.  
 
In 2019 heeft de raad besloten om door middel van een proces/stappenplan vooraf 
helderheid te verschaffen aan de betrokken private partijen binnen welke kaders zij plannen 
kunnen realiseren. De raad wil tot een verantwoorde invulling komen en een einde maken 
aan de desolate situatie van het voormalig zwembad. Dit proces gaat uit van 3 stappen. 

 Optie 1: een laatste poging om een wellnesscentre te realiseren, met ondersteunende 
hotelaccomodatie 

 Optie 2: een korte verkenning naar een voorziening die een versterking betekent van het 
toeristisch/recreatief product van Ameland en planologisch ook goed inpasbaar is. 

 Optie 3: nader overleg met de gemeenteraad en vervolgens met private partijen over de 
invulling van het gebied. Sloop van het voormalig zwembadcomplex en herinrichting van 
het terrein maakt in ieder geval deel uit van de uiteindelijke oplossing. 

De raad geeft met dit proces proactief invulling aan haar kaderstellende rol. Om 
onderbouwde en verantwoorde kaders te kunnen stellen zijn in 2019 diverse onderzoeken 
uitgevoerd, ook is het maatschappelijk veld geconsulteerd. De bedoeling is uiteindelijk dat 
door de gemeenteraad gestelde kaders en uitgangspunten voor een  
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nieuw bestemmingsplan ook daadwerkelijk tot een ontwikkeling gaat leiden door de 
marktpartijen. Het beroep bij de Raad van State wordt op verzoek van de marktpartijen en 
met instemming van de gemeente ‘on-hold’ gezet. Het proces loopt voorspoedig, maar krijgt 
een enigszins onverwachte wending als 2e helft 2019 blijkt dat sinds 1995 al een hotel 
toegestaan is in het gebied van het voormalig zwembad. 
 
Er lijkt nu een extra oplossingsrichting ontstaan, namelijk dat de gemeente een 
omgevingsvergunning voor een hotel kan/moet verlenen op basis van het vigerende 
bestemmingsplan uit 1995. Meerdere raadsfracties, maar ook de marktpartijen lijken 
voordelen te zien in deze ‘route’. De gemeente is met de marktpartijen in gesprek over de 
voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen/routes. De coalitie wil het 
ingezette traject om tot consensus te komen voortzetten en streeft een realistische 
oplossing/ontwikkeling na. Uitgangspunten zijn: een zo gering mogelijke massaliteit, oog voor 
de natuur, openheid, ontsluiting en leefbaarheid van het gebied met een maximale buffer 
tussen de aanwezige waterpartij en de bebouwing. Een wellnesshotel in het hoge segment 
met 80 tot 100 hotelkamers en een royale openbare wellness is wat de coalitie betreft 
mogelijk, uitponden in appartementsrechten is/moet worden uitgesloten.  

 
M1.7 Ameland duurzaam zelfvoorzienend: DOEN (wat nu kan) 

Lopende projecten en projecten die we als coalitie / gemeenteraadsfracties op korte termijn 
willen uitvoeren mits financieel verantwoord: 

 Energienet Ameland: waar de bewonerskant uitdrukkelijk in meegenomen wordt. Dit 
scenario wordt uitgewerkt in vier programma’s: Besparingspotentieel, Elektriciteitsnet in 
balans, Zonnepark en vergister en Warmtenet met brandstofcel.  

 Er zijn 133 hybridewarmtepompen bij GWA en particulieren geplaatst. Nazorg (exact 
inregelen) moet nog afgerond worden. 

 Met een speciaal ontwikkelde hoge druk vergister kun je uit zuiveringsslib groen gas 
halen. Als je daar ook nog afval van groente en fruit en het swill van de restaurants bij 
doet, heb je nog meer groen gas. Dit in combinatie met een zonnepark op de voormalige 
vuilstortplaats (3 ha) en combinatie met waterstof, zorgt voor een totaalplaatje 
waardoor je minder afval hoeft af te voeren, je groen gas maakt en de restfractie van het 
zuiveringsslib zelfs als meststof voor de grond gebruikt kan worden. 

 Pilot onderwatervlieger tussen Terschelling en Ameland om energie op te wekken wordt 
rond de zomer 2020 geplaatst (Tjettepad Hollum de dijk over). 

 De convenantpartners willen meer exposure geven aan wat op Ameland gebeurd op 
gebied van duurzame energie. Dit past bijvoorbeeld perfect bij de Waddencampus.  

 In 2019 is bij 20 MKB bedrijven een energiescan uitgevoerd. Via het gemeentelijk 
energieloket worden deze mensen ondersteund bij de uitvoering. 

 Energieloket: Digitaal is informatie verkrijgbaar en daarnaast is er iemand bij de 
gemeente in dienst die energie advies aan huis en op maat kan leveren. Op afspraak 
komt een ‘eigen specialist’ 1 keer per maand naar Ameland om bij particulieren en 
bedrijven deskundig en onafhankelijk advies te geven. Via dit loket kan men ook 
informatie over energiesubsidies ontvangen. 

 Mensen met (ver)bouwplannen moet al in de initiatieffase over informatie beschikken 
over duurzaam en (bijna) energie neutraal bouwen. De gemeente moet dit proactief 
communiceren. De aannemers en installateurs kunnen hier ook een rol in vervullen, de 
gemeente is dan intermediair. 

 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Ook sturen op energieverbruik huurders / 
gebruikers (zie ook M2.6). 

 Gezamenlijke dorpsbelangen: de gemeente heeft subsidie van het rijk ontvangen om 
kleine energiebesparende maatregelen in elk huis te nemen. Deze RRE (Regeling 
Reductie Energie) subsidie worden samen met de dorpsbelangen en AEC uitgevoerd. Per 
woning worden  warmtescans gemaakt waarvan de bewoner een rapportje krijgt en elke 
inwoner ontvangt 12 LED lampen.  
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M1.8 Reconstructie Nes 
In de winter van 2018-2019 is de eerste fase uitgevoerd. De tweede fase van het project 
reconstructie Nes is aangevangen eind oktober 2019 en moet in het voorjaar van 2020 
worden voltooid. Voorafgaande en tijdens het gehele project is veel aandacht besteed aan 
afstemming en communicatie met omwonenden en belanghebbenden. In 2019 hebben nog 
een aantal grondaankopen plaatsgevonden ten behoeve van het fietsparkeren buiten de 
dorpskern en het verbreden van de Hoge Eggenweg. Tot op heden is reconstructie Nes een 
succesvol project te noemen. Er zijn veel complimenten over het resultaat en er is breed 
begrip ontmoet voor de onvermijdelijke overlast. Belangrijke aandachtspunten zijn nog: 
een goede regeling voor het gebruik van gemeentegrond t.b.v. horeca/detailhandel, de 
sturing in positief gedrag van fietsparkeren buiten de kern, structurelere handhaving verkeer, 
het aanzicht van (bedrijfs)containers in de openbare ruimte, het gebruik van de nieuwe 
buslussen, het oplossen van (nieuwe) knelpunten en onwenselijkheden in algemene zin. 

 

S1.1 Meedenken in alternatieve locatie Coöp Supermarkt (Hollum) 
Door de oplossing van probleem “De Hagen” (M1.3) is dit niet meer aan de orde. 

 
S1.2 Eerder vaststellen toeristenbelasting 

Bedrijven die toeristenbelasting doorberekenen hebben er belang bij dat het bedrag ‘op tijd’ 
wordt vastgesteld. Op deze manier kunnen ‘vroeg-boekingen’ in één keer correct worden 
gemaakt. In 2018 en 2019 is de toeristenbelasting circa 6 maanden eerder vastgesteld dan 
de jaren ervoor. Voor 2020 en de opvolgende jaren is het de bedoeling de toeristenbelasting 
tegelijk met de kadernota vast te stellen, dit is normaal gesproken in juni. 

 
S1.3 Evalueren bebouwingsmogelijkheden en activiteiten vliegveld 

Het uitgangspunt van de coalitie is kwaliteitsverbetering. Bebouwing en activiteiten moeten 
luchtvaart en overheid gerelateerd zijn. De ontwikkelvisie uit 2012 die een een forse extra 
bebouwing mogelijk maakt ten behoeven van ‘vreemde activiteiten’ moet worden ingeperkt. 
De wijze van exploitatie van het vliegveld kan/moet nader worden onderzocht.     

 

S1.4 Stimuleren elektrisch vervoer 
Ameland is bij uitstek geschikt voor elektrische auto’s. De coalitie wil de overgang van 
brandstofauto’s naar elektrisch vervoer aanmoedigen en stimuleren. 

 

S1.5 Nalopen bestemmingsplannen en beleid inz. borging diversiteit toeristische 
accommodaties. Splinterverkoop waar mogelijk nog meer uitsluiten. 
(Prijs) diversiteit in toeristische accommodaties wordt door alle raadsfracties gezien als een 
belangrijke waarde voor Ameland. Recente ontwikkelingen laten zien dat borging hiervan door 
de gemeente beperkt en weerbarstig blijkt. Ditzelfde geldt voor het fenomeen 
splinterverkoop/uitponding. De coalitie wil dat de gemeente waar mogelijk maatregelen treft. 

 

S1.6 Wijze van meten groei-/afname toerisme éénduidig kwantificeren  
Om op een feitelijke wijze te kunnen spreken over de groei (of afname) van het toerisme is 
het van belang dit éénduidig te kwantificeren. Er moet vervolgens worden gestreefd naar en 
structurele meting en openbare verslaglegging. 

 

S1.7 Korte en praktische evaluatie: 3 jaar ‘sociaal domein’ Gemeente Ameland: wat gaat 
goed, wat kan beter, en wat moet beter? 
Een aanvang is gemaakt in 2019, afronden in 2020. 

 

S1.8 Evalueren structuurvisie 
Middels themaraad input ophalen bij de diverse raadsfracties. Betrekken bij omgevingswet. 
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Plannen & Beleid maken  

“middellange en lange termijn” 

 

M2.1 Betrouwbare duurzame veerverbinding lange termijn. De langetermijnoplossing 
begint vandaag. 
Parralel aan de maatregelen voor de (zeer) korte termijn moet er werk worden gemaakt van 
de langetermijnoplossing. Ameland moet toe naar een degelijke, duurzame, 
toekomstbestendige verbinding met het vaste land. Eind 2018 zijn de gemeenten Ameland 
en Noardeast Fryslân, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat gestart met het zoeken van 
oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn. Dit gaat om 
de periode na 2030. Er is een notitie tot stand gekomen met participatie van 
maatschappelijke organisaties, dorpsbelangen en ondernemers die hebben deelgenomen in 
een adviesgroep. Op 16 april en 18 september 2019 zijn bewonersavonden georganiseerd op 
Ameland. In januari 2020 is de notitie met drie oplossingsrichting aangeboden aan de 
minister van IenW. 
 

 Oplossingsrichting 1 – Optimalisatie van de bestaande verbinding Nes-Holwerd 

 Oplossingsrichting 2 – Verplaatsen van de vertrek en aankomstlocatie … - Ferwerd 

 Oplossingsrichting 3 – Geen varende oplossing, de tunnelvariant 
 
Het gaat om oplossingsrichtingen die binnen de aanwezige randvoorwaarden en in technisch 
opzicht haalbaar zijn. De financiële haalbaarheid en politieke wenselijkheid is bij deze drie 
oplossingsrichting bewust nog niet meegenomen. De provincie Fryslân en de gemeenten 
Ameland en Noardeast Fryslân hebben tegelijk met de notitie een regiostandpunt 
aangeboden aan de minister van IenW met het verzoek een MIRT-Verkenning te starten 
waarin de drie oplossingsrichtingen nader worden onderzocht. De minister heeft laten weten 
niet voornemens te zijn de tunnelvariant nader te onderzoeken. De minister heeft nog geen 
besluit genomen om oplossingsrichting 1 en 2 op te nemen in de MIRT-Systematiek. De 
notitie lange termijn oplossing wordt eerst behandeld in De Tweede Kamer. 
 
De coalitiepartners zijn kritisch over de term varen op tij (2x per dag) voor vracht en auto’s in 
oplossingsrichting 1. Dit betekent een dramatische daling van de huidige capaciteit en 
frequentie. De behoefte en de ontwikkelingen op het eiland moeten leidend zijn en niet de 
veerverbinding. Een goede langetermijnoplossing vergt een lange adem en een intensieve 
samenwerking met alle betrokken partijen. Er moet de komende jaren gestaag, systematisch 
en structureel worden gewerkt aan het ontwikkelen van een passende doordachte 
toekomstoplossing met een breed draagvlak onder de bevolking en de betrokken partijen. 
Het werken aan de langetermijnoplossing mag de aandacht niet afleiden van de 
noodzakelijke extra maatregelen op de (zeer) korte termijn. 

 

M2.2 Ameland duurzaam zelfvoorzienend: nieuwe ambities, nieuwe doelen, nieuwe 
projecten 
Ameland heeft al vele goede stappen gezet. Er lopen continu projecten en waar mogelijk 
brengen we op Ameland duurzaamheid ‘direct’ in de praktijk. Het doel zelfvoorzienend in 
2020 is niet gehaald, maar zonder deze ambitie waren we niet zo ver gekomen. Om onze 
ambitie ‘duurzaam zelfvoorzienend’ te behalen zijn nieuwe en ambitieuze doelen nodig.  
In 2019 heeft de gemeenteraad een nieuwe duurzaamheidsnotitie vastgesteld. Er is 
hiermee een nieuwe, duidelijke en breed gedragen stip op de horizon gezet. Dit stimuleert 
nieuwe projecten, zowel gemeenschappelijk als voor individuele bedrijven en burgers. De 
gemeente moet nadrukkelijk de dialoog blijven aangaan met burgers, bedrijven en 
organisaties om oplossingen te stimuleren die aansluiten bij ieders situatie. 
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M2.3 Komen tot meer wooneenheden, meer variatie in vorm en prijsklasse etc. Vestiging 
voor jongeren aantrekkelijker, doorstroom in algemene zin bevorderen. Huisvesting 
voor (tijdelijke) werkenden van buitenaf moet beter. 
Op de korte termijn gaat de gemeente 40 tot 50 huurwoningen bouwen en een aantal 
woonstudio’s en (casco)koopwoningen realiseren (zie M1.5). Voor een gevarieerde, 
betaalbare en stabiele eilander woningmarkt met voldoende capaciteit op de lange termijn 
is echter meer nodig. De sleutelwoorden voor Ameland zijn innovatie en regulatie. De bouw 
van meer traditionele vrijstaande huizen komt nauwelijks tegemoet aan het probleem van de 
huisvesting op Ameland. We moeten het huidige woningbestand aanvullen met meer 
diversiteit in vorm en prijsklasse. Doorstroom van “het traditionele segment” (zowel huur als 
koop) moet zo uiteindelijk op gang komen. Voorbeelden van innovatie en regulatie door 
zowel gemeente als de vrije markt zijn: 
a.) Koop-woon-retour woningen. Dit zijn ‘gemeentewoningen’ die niet alleen gehuurd, maar 
ook ‘gekocht’ kunnen worden. Na bewoning krijgt de gebruiker zijn koopsom terug. Er is wel 
sprake van servicekosten maar geen huur. Bijvoorbeeld ideaal voor ouderen die kleiner 
willen gaan wonen met minder onderhoud maar geen huurlasten willen. Het ‘oude’ huis 
komt op de markt en zo komt doorstroom op gang. 

b.) Ombouw perceel/woning naar meer zelfstandige wooneenheden. Dit is iets wat de 
markt prima zelf kan. Er liggen veel mogelijkheden. Voorlichting door de gemeente aan de 
hand van goede en wenselijke voorbeelden. 

c.) Woonhofjes eilander stijl. Denk hierbij qua uitstraling onder andere aan HappyNes. Dit 
zou prima kunnen op toekomstige herontwikkelingsgebieden in de dorpen. De woningen 
komen beschikbaar voor de sociale huur en/of als koop-woon-retour. 

d.) Woonstudio’s. Kleiner en voordeliger dan een huurwoning. Met voorwaarden voor 
doorstroom. Een eerste pilot project wordt binnenkort gestart voor een zestal studio’s in Nes. 

f.) Verkoop-blijven-wonen regeling. Bedoeld voor ouderen. De vraag zal niet heel groot zijn, 
maar het kan een mooi stukje maatwerk zijn met voordelen voor zowel de verkoper als voor 
de gemeenschap. Het woningbedrijf koopt een huis voor 80% van de waarde. Blijven wonen 
is gegarandeerd, zonder voorwaarden. Het bedrag wordt uitgekeerd in maandelijkse 
termijnen en kan worden gezien als aanvullend pensioen tot het gehele bedrag is uitgekeerd. 
Er zijn prima voorbeelden waarbij dit goed werkt voor beide partijen. Na de tijd komt het 
huis in de verkoop of verhuur. In een enkel geval kan herontwikkeling plaatsvinden. 
g.) Collectieve personeelshuisvesting. (zie M2.4) 

h.) Eco-buurtschap of -wijk. Het ontwikkelen van een ‘traditionele’ nieuwbouwwijk met 
vrijstaande huizen komt nauwelijks tegemoet aan het huisvestingsprobleem op Ameland. 
Een interessante te onderzoeken optie voor de toekomst is een zogenaamde eco-wijk. 
Uiteraard met extra duurzame innovaties. Grote en kleine huizen door elkaar. De grond blijft 
van ‘de gemeenschap’ zodat de instapprijzen veel lager zijn en niet stijgen bij verkoop. 
i.) Woonbeleid. Beleid beoordelen op bijdrage aan de doelstellingen: duurzaamheid, variatie 
in vorm, vergroten aantal wooneenheden, doorstroom en prijsregulatie. Om verdringing 
door niet economisch gebondenen van buiten Ameland tegen te gaan is in 2019 is de 
huisvestingsverordening aangepast. De koopprijsgrens is verhoogd van € 300.000 naar  
€ 450.000 en de toewijzing van huurwoningen, bouwkavels en (casco)woningen is herzien. 

 
M2.4 Collectieve personeelshuisvesting op basis van “de gebruiker betaalt” (onder te 

verdelen in vakantiekrachten, seizoenskrachten en vaste krachten). 
De coalitie wil graag een dat er met een werkgroep van betrokkenen in een aantal sessies 
wordt gekeken naar concrete en realistische oplossingen. Voorwaarde van de coalitie is dat 
er ook nadrukkelijk wordt gekeken vanuit de belangen van de gebruikers. Er moet een 
duidelijk voordeel zijn voor alle belanghebbenden; ondernemers/instellingen, personeel en 
de gemeenschap. 
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M2.5 Sociaal economische visie Ameland: balans sterke economie en kwalitatief goede 
werkgelegenheid vs rust en behoud van de eilander waarden en voorwaarden voor 
levensgeluk eigen inwoners (=ook toeristisch aantrekkelijk). 
Er leven steeds meer zorgen over (teveel) groei, maar tegelijk ook over kwalitatief goede 
werkgelegenheid op het eiland. In 2018 is de economische visie vastgesteld door de 
gemeenteraad. De ondertitel is: “voor blijvend profijt en leefbaarheid”. Economische 
ontwikkelingen moeten perspectief bieden voor de (werkende) gemeenschap op de lange 
termijn. Er moet een juiste balans zijn tussen economisch gewin en leefbaarheid (mens en 
natuur). Nieuwe beleidsstukken moeten aansluiten bij de nieuw economische visie. 

 

M2.6 Duurzaamheidsambitie nog meer in praktijk brengen in eigen woningbedrijf: zowel 
nieuwbouw als renovatieprojecten. Langetermijnambitie + visie. 
De coalitiepartners denken hierbij aan de duurzaamheidsambitie die momenteel door 
Woningcorporatie Elkien in praktijk wordt gebracht. Dit betreft een groot planmatig 
meerjaren renovatieproject. De unieke combinatie gemeente + woningbedrijf biedt een 
kans om de duurzaamheidsambitie nadrukkelijk in praktijk te brengen. Dit kan ook een 
mooi voorbeeldproject opleveren. We moeten bij zowel renovatie als nieuwbouw innovatief 
en out-of-de-box durven denken, maar uiteraard ook realistisch.  

 

S2.1 Economie / banen: Ondersteunen ondernemers en instellingen met centrale wervings- 
en opleidingsaanpak. 
Goede en gemotiveerde vakmensen zijn de pijlers onder onze bedrijven / instellingen en 
onder de gehele eilandeconomie. Dat geldt voor alle branches. In de horeca en het toerisme 
is het gebrek aan vakmensen het grootst. De continuïteit en gastvrijheid van bedrijven staat 
hiermee onder druk. Een centrale wervings- en opleidingsaanpak zou het probleem kunnen 
verkleinen of oplossen. Een samenwerking tussen ondernemers en vakonderwijs is nodig.  
Op eigen initiatief van de horecavereniging is in 2019 de Ameland Academy gestart. Dit 
naar voorbeeld van Texel. De gemeente heeft bemiddeld in de contacten met de 
Burgemeester Walda School en ondersteunt hiermee het initiatief. Goed werkgeverschap 
blijft belangrijk. Fatsoenlijke contracten geven zekerheid, stabiliteit en perspectief voor zowel 
de branche als voor de werknemer. Dit komt de gehele gemeenschap uiteindelijk ten goede. 

 

S2.2 Uitbreiden en aantrekkelijker maken fietsinfrastructuur. 
Alle raadsfracties willen de fietsinfrastructuur verbeteren, aantrekkelijker maken en uitbreiden. 
De coalitie wil dit doen in samenwerking met de natuur- en terreinbeheerders. 
Staatsbosbeheer is bezig met een project tot een complete herontwikkeling van het gebied 
Hagendoornveld bij Nes. De coalitie wil de realisatie van een nieuw fietspad hierin voor haar 
rekening nemen mits er een evenredige toekenning van subsidie plaatsvind. In 2018 en 2019 
zijn op meerdere trajecten betonnen fietspaden aangelegd. Per project zullen de argumenten 
voor het toe te passen materiaal (schelpen/beton/geopolymeerbeton/etc) worden afgewogen. 

 

S2.3 Toekomstvisie / ambitie: “combineren en versterken maatschappelijke 
voorzieningen”. 
We willen een toekomstambitie neerleggen om maatschappelijke functies zoals zorg, sport, 
onderwijs, kinderopvang en sociaal-cultureel werk te combineren en elkaar te laten 
versterken. Goede en bewezen praktijkvoorbeelden staan model. Van hieruit verder met 
partijen in gesprek gaan en kijken of we de gezamenlijke ambities kunnen realiseren. De 
gebiedsvisie van de nieuwe Stelp op de locatie sporthal is een voorbeeld waarbij voorzingen 
elkaar kunnen versterken. In 2019 is samen met de betrokken besturen en medewerkers een 
onderzoek gestart voor verdere samenwerking en (organisatorische) integratie van 
dorpshuizen, kinderopvangen en sociaal cultureel werk. Meerdere van de organisaties 
geven aan graag concrete stappen te willen zetten. De drie basisscholen op West-Ameland 
hebben in 2019 een haalbaarheidsonderzoek aangekondigd naar één geheel nieuwe school.  
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S2.4 Opstellen integrale visie: vervoer op Ameland in de toekomst (uiteraard inclusief: het 
vervoer naar en van Ameland). 
Hoe ziet Ameland er in 2030-2040 uit? Hoe ziet de economie er uit en welk type toerisme 
hebben we? Hoe bewegen toeristen en eilanders zich dan over het eiland? De gemeente is al 
langere tijd bezig om te komen tot een vervoersvisie voor de periode na 2030. In de aanloop 
daar naartoe zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met eilanders, betrokkenen en 
bedrijven. Uiteraard ligt een relatie met de lange termijn oplossing voor de verbinding naar het 
eiland (M2.1). De coalitie ziet graag dat er een ‘benen op tafel sessie’ wordt voorbereidt met de 
gemeenteraad en dat burgers nog meer worden betrokken. Dit kan concreet worden gemaakt 
door de reeds opgehaalde informatie uit eerdere bijeenkomsten hierbij te betrekken. Voor de 
coalitie is duidelijk dat wanneer er niets gebeurt er steeds meer auto’s naar het eiland komen. 
Dit is niet houdbaar. Het ligt voor de hand om richting de toekomst minder auto’s op het eiland 
toe te laten en aantal autobewegingen op het eiland te reduceren. Een goede lange termijn 
vervoersvisie vraagt uiteindelijk om duidelijke politieke keuzes.  

 
S2.5 Onderzoek: Wat zijn effectieve ondersteunings- mogelijkheden vanuit de gemeente 

om de economie te verbreden en een duurzaam gevarieerder banenaanbod te 
creëren? 
Aan dit vraagstuk is aandacht besteed in de in 2019 vastgestelde economische visie. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat overheden/gemeenten een (nieuwe) economie het 
beste kunnen stimuleren door te zorgen dat de basisvoorwaarden op orde zijn. Op Ameland 
zijn de meest belangrijke basisvoorwaarden: huisvesting en veerverbinding, hier wordt volop 
aandacht aan besteed. Als extra impuls is in 2020 is er extra geïnvesteerd in de 
Waddencampus. 

 
S2.6 In gesprek met onderwijs directies / professionals met de vraag waar we als 

gemeente (nog extra) kunnen faciliteren in het verbeteren van de kwaliteit van 
onderwijs. 
 De coalitie wil de onderwijsinstellingen stimuleren tot het verder uitbouwen van de sterkten. 
Er moet tijdig worden geanticipeerd op kansen, bedreigingen en zwakten. Er moet blijvend 
worden geïnvesteerd in de bestuurlijke contacten tussen de gemeente en het onderwijs.  

 

 

Bestuur & Organisatie  
“algemene aandachtspunten + voorstellen tot vernieuwing en optimalisatie” 

 

M3.1 Zelfstandigheid door sterke organisatie, degelijk bestuur en gezonde/sterke financiële 
positie. 
Permanent aandachtspunt in het handelen van politici, bestuurders en directie/organisatie. 
De gemeente Ameland heeft nu en in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerd 
personeel nodig. In de kadernota 2019 is uitgebreid aandacht besteed aan een proactief 
wervings- en opleidingsbeleid en het permanent door investeren in de eigen gemeentelijke 
organisatie. Regelmatig zijn er vragen over de kostenpost ‘inhuur derden’. Het uitgangspunt 
is dat permanente vacatures (waar mogelijk) permanent worden ingevuld. Tijdelijke ‘inhuur 
derden’ blijft ook in de toekomst nodig. Inhuur vindt plaats op basis van een continue 
afweging tussen enerzijds de kosten en anderzijds de bijdrage aan de bestuurlijk wenselijk 
geachte resultaten en wettelijke verplichtingen.   

 

M3.2 Kwaliteit van bestuur door consistentie en duidelijkheid. 
Permanent aandachtspunt in het handelen van politici, bestuurders en organisatie. 
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M3.3 Raad (waar mogelijk) meer op hoofdlijnen en wat meer op afstand van de uitvoering. 
Duidelijk en proactief kaderstellen en richting geven. Meer langetermijnbeleid. 
Permanent aandachtspunt in het handelen van politici. Als extra bovenop de reguliere 
informatievoorziening hebben alle raadsfracties de mogelijkheid om de portefeuillehouders 
uit te nodigen bij het fractieoverleg voor eventuele vragen en extra achtergrond informatie. 
 

M3.4 Raad/college/organisatie meer bewust eigen ROL. 
Permanent aandachtspunt in het handelen van politici, bestuurders en organisatie.  
 

M3.5 Mandaat drempelbedrag (regelruimte) College verhogen. Nader voorstel + 
onderbouwing vanuit audit-CIE en College. 
In 2019 is het drempelbedrag verhoogd van € 15.000 naar € 50.000 
 

M3.6 Gericht cursusaanbod en ondersteuning raadsleden. 
In deze raadsperiode zijn al diverse cursussen georganiseerd en er staan nog meerdere 
cursussen op de planning.  

 
S3.1 Onderzoek naar eigen gemeentelijk/coöperatief vastgoed ontwikkel bedrijf (‘verhuur 

en beheer’ blijft ‘gewoon’ bij eigen woningbedrijf).  
De ontwikkelingen van 40 tot 50 huurwoningen en De Nieuw Stelp zijn projectmatig 
georganiseerd. Voor beide projecten worden eigen ambtenaren ingezet, maar ook 
expertise/capaciteit van buiten de gemeente ingehuurd. Nieuwe ontwikkelingen zullen ook 
projectmatig worden georganiseerd. Er komt geen vastgoed ontwikkelbedrijf.  
 

S3.2 Uitvoerende organisatie woningbedrijf zelfstandiger, meer eigen 
verantwoordelijkheid, meer resultaat gestuurd, exploitatie meer benaderen vanuit de 
huurder. (bezit altijd behouden bij gemeente/gemeenschap.) 
Het hebben van een gemeentelijk woningbedrijf is niet vanzelfsprekend. Ameland is nog een 
van de weinige gemeenten in Nederland met een eigen woningbedrijf. Zeker op een eiland is 
het zeer belangrijk maximale grip te houden op de huisvesting van eigen inwoners. De 
coalitie staat voor dat de exploitatie van het woningbedrijf (nog) meer vanuit de huurder 
wordt benaderd. Resultaten 2018-2019: 

 De gemeente faciliteert huurders in het oprichten van een huurderscommissie.  

 Het gemeentelijk woningbedrijf heeft een zelfstandigere positie gekregen binnen de 
gemeente. Er is een vaste klantcontacten beheerder voor huurders. 

 Het toewijzingsbeleid is herzien. Diverse beleidsstukken worden momenteel herzien. 

 Medewerkers van het woningbedrijf hebben diverse malen een kijkje in de keuken 
genomen bij verschillende woningcorporaties aan de vaste wal. 

 Onderzocht wordt of een ‘ruilsysteem’ mogelijk is waardoor huurder en huis beter op 
elkaar afgestemd kunnen worden. 

 
S3.3 Heroverwegen effectiviteit en werkbaarheid aparte CIE-sociaal domein. 

De afgelopen jaren zijn meerdere vormen toegepast. De coalitie is van mening dat de ideale 
vorm niet gevonden is en dat de inhoud van het sociaal domein ook prima tot zijn recht kan 
komen in de algemene raadscommissie.    
 

S3.4 Werkwijze die nog bewuster gericht is op opbouwen, verbinden en dienen van de 
samenleving. 
Permanent aandachtspunt / gewenste wijze van denken en doen. Betreft vooral een 
gewenste leiderschapsstijl in organisatie en in de politiek.  
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Portefeuilleverdeling B&W 
 

 
 

Burgemeester Leo Pieter Stoel 
 Openbare orde en veiligheid 

 Algemene en bestuurlijke zaken 

 DB De Waddeneilanden 

 Personeel en organisatie 

 Dienstverlening 

 Voorlichting en communicatie 

 Financiën 

 Handhaving 

 Landbouw en Natuur 

 Onderwijs 
 

 

Wethouder Theo Faber (AmelandEén) 
 Economische zaken, recreatie en toerisme 

 Infrastructuur en vervoer 

 Buitendienst en reiniging 

 Ruimtelijke ordening  

 Grondzaken 

 Huisvesting 

 Woningbedrijf 

 Bouwen en wonen 

 AB De Waddeneilanden 

 Locoburgemeester 
 
 
 

Wethouder Piet IJnsen (Algemeen Belang Ameland) 
 Ameland Duurzaam Zelfvoorzienend 

 Werk en inkomen  

 Sociaal domein 

 Gezondheid, welzijn en Sport 

 Jeugd en jongeren 

 Cultuur en monumentenzorg 

 Milieu 

 Water en Kustbescherming 

 AB De Waddeneilanden 

 2e Locoburgemeester 
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OVERLEG / GR 
Burgemeester 

L.P. Stoel 
Wethouder  

Faber 
Wethouder  

IJnsen 

AB de Waddeneilanden  X X 

DB de Waddeneilanden X   

Portefeuillehouders overleggen VFG X X X 

GO  X   

OR X   

PBOW Provinciaal Beheer Overleg Water   X 

FUMO   X 

Portefeuillehoudersoverleg  Sociaal Domein   X 

Lokaal onderwijs overleg X    

Bestuurscommissie onderwijs X    

Driehoekoverleg politie X   

AB veiligheidsregio Fryslân X   

Eneco / Stedin   X 

Omrin afvalsturing  X  

OVVF Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân  X  

Voorzitterschap convenant duurzaam Ameland X   

Kwaliteitszetel VVV Ameland (invulling in onderzoek)    

Kabel Noord  X  

Hûs en Hiem  X  

STAM   X 

Feugelpôlle X   

Streekwurk   X 

Gebiedsplatform Waddeneilanden   X 

Horeca overleggen afd. Ameland X X  

Stuurgroep Lange termijn visie veerverbinding  X  

Ledenverg. openbare verlichting  X  

Stuurgroep Zorglandschap NO Fryslân   X 

Bestuurlijk overleg Zorg voor Jeugd   X 

KIMO international / KIMO Nederland en België X    

Waddencampus   X 

Partnergemeenten / vriendschapsbanden X   

Project woningbouw huurwoningen  X  

Project nieuwbouw Stelp   X 

Project herontwikkeling voormalig zwembad  X  

Project herinrichting jachthaven  X  

Project reconstructie Nes  X  

Regionale Energie Strategie   X 

    

    

    

    

 
 


