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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 huidige onbetrouwbare 
veerverbinding zijn zorgelijk en voor de nabije toekomst potentieel zelfs zeer ernstig. De 
veerdienst moet 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 ook duidelijk onvoldoende zijn om het probleem op de (zeer) korte termijn 
geheel op te lossen. De coalitie is van mening dat een evaluatie van het OPP zo snel mogelijk 
nodig is. Er zijn aanvullende en doortastendere 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 van het 
vaargeulprobleem. De coalitie ziet graag dat deze drie partijen een verklaring geven dat de 
eerdere maatregelen onvoldoende zijn en dat men in breder verband en met nog meer 
draagvlak wil komen tot aanvullende en doortastende maatregelen om de vertragingen op te 
lossen. 
 
De coalitie wil een bredere en doortastendere aanpak: 

 Een gezamenlijke verklaring van de opdrachtgevers dat er aanvullende maatregelen 
nodig zijn op het “OPP 2016” om het doel -betrouwbare veerverbinding- te bereiken. 

 Met alle betrokken partijen komen tot één zienswijzen over de aanvullende maatregelen 
een aanpak. 

 Samen met de provincie het grote maatschappelijke probleem nogmaals onder de 
aandacht brengen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW is probleem 
eigenaar). Aangeven dat er aanvullende maatregelen nodig zijn bovenop de vijf 
geadviseerde maatregelen uit het “OPP 2016”. Het ministerie overtuigen dat een snellere 
en doortastendere aanpak nodig is. Aangeven dat met een “commissie van deskundigen” 
sneller en gerichter (goedkoper) kan worden overgegaan tot actie. 

 Samen met betrokkenen: Instellen van een permanente commissie van deskundigen met 
ervaring en parate kennis op het gebied van Wad, Baggeren en Veerdienst (een z.g.n. 
“commissie van wijze mensen”). Deze commissie kan snel en gericht adviseren over 
aanvullende maatregelen en aanpak. 

 Samen met de provincie inzetten van een lobbyist en ambassadeur richting de diverse 
betrokken ministeries om knelpunten op te lossen en ruimte te vinden voor praktische 
oplossingen binnen de zo beperkende regelgeving. Denk hierbij ook aan 
experimenteerruimte, wegnemen van onnodig beperkende regels, bevorderen van 
oplossingssnelheid. 

 Daarnaast: gecoördineerd(!) benaderen Kamerleden en ‘actievoeren’ in Den Haag.    



M1.2 Nieuwbouw STELP, eerst komen tot breed gedragen ontwikkeldoel,  
dan doorpakken (incl. ’t Anker - Noorderlicht - ‘t Hofje)  
Nieuwbouw van de Stelp is noodzakelijk. De bedoeling is dat de gemeente het pand / de 
zorgwoningen bouwt en gaat verhuren aan de zorgaanbieders (thans Kwadrant & Thuiszorg 
het Friese Land). Op dit moment ligt er een grove raming van de benodigde capaciteit, een 
kostenindicatie en een alternatieve locatie. Alle raadsfracties zien voordelen in een nieuwe 
locatie nabij de sporthal in Hollum. Er ligt een kans om voorzieningen te combineren, het 
voorkomt een dubbele verhuizing en de forse kosten voor tijdelijke huisvesting worden 
vermeden. 
 
De coalitiepartners willen graag met alle betrokkenen (dus ook de bevolking) komen tot een 
specifieker en breed gedragen ontwikkeldoel. Dit moet tevens resulteren in een 
aansprekende gebiedsvisie / schets die goed past bij het eiland en bij het dorp. Deze 
gebiedsvisie is, zoals het woord ook aangeeft, breder dan alleen een nieuwe Stelp. De 
gebiedsvisie kan vervolgens gefaseerd worden uitgevoerd, zodat er geen onnodige 
‘vertraging’ is voor het project ‘De Nieuwe Stelp’. De trefwoorden voor de gebiedsvisie zijn: 

mooi, functioneel en duurzaam. Het gaat om toekombestendige eilander invulling met 
karakter, openheid en dorpse gezelligheid. 

 
De coalitiepartners willen bij het bepalen van het ontwikkeldoel onder andere aandacht 
voor: begeleid wonen in de breedste zin van het woord, beschermd wonen, een eigen 
keuken en bijvoorbeeld ‘vakantie en zorg’. Bij de beoordeling van de haalbaarheid van extra 
ontwikkelingen is het onder andere belangrijk dat ze de kernvoorziening en 1e schil 
versterken. Wat niet mogelijk is moet ook duidelijk worden gecommuniceerd. Naast een 
kernvoorziening en 1e schil is er op het eiland behoefte aan aantrekkelijke ouderenwoningen 
/ appartementen (2e schil). Deze zijn niet persé gebonden aan de nieuwe locatie, maar als de 
wens en mogelijkheden er wel zijn moet je daar nu al rekening mee houden in de 
gebiedsvisie. Alle raadsfracties willen graag een ‘onderzoek’ naar het opnieuw ‘waarderen’ 
van de ‘ouderenvoorzieningen’: ’t Anker in Buren, Het Noorderlicht in Nes en ’t Hofje in 
Ballum. Er is in ieder geval een duidelijk een wens voor spreiding over het eiland van 
aantrekkelijke ouderenwoningen / appartementen. Het ontwikkeldoel moet realistisch, 
allesomvattend en toekomstbestendig zijn. Wel met de opmerking dat de hoofdprioriteit ligt 
bij de nieuwe “kernvoorziening en 1e schil”. 
 
Het financiële uitgangspunt van de coalitiepartners: de kernvoorziening wordt verhuurd aan 
zorgaanbieders. De huur moet kostendekkend zijn. Dit is ook het vertrekpunt voor de overige 
ontwikkelingen. Waar dit niet mogelijk blijkt moeten de uitgaven en financiële risico’s in een 
redelijke verhouding staan tot het de maatschappelijke meerwaarde op de lange termijn. 

 

M1.3 Oplossing probleem “De Hagen” 
Alle raadsfracties zien het oplossen van het probleem “De Hagen” in beginsel losgekoppeld 
van het locatievraagstuk. Voor de coalitiepartners staan alle opties weer open om met de 
eigenaar van de supermarkt te komen tot een oplossing. 

 

M1.4 Grondaankoop woningbouw > inbreiding vóór uitbreiding 
Aandachtspunten bij grondaankoop voor woningbouw zijn: 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. We hopen dat grondeigenaren mee willen denken en mee willen doen aan 
het oplossen van dit probleem. Er moet zorgvuldig worden gekeken dat de bouw die 
vervolgens plaatsvindt op deze grond op de lange termijn blijft bijdragen aan betaalbare 
huisvesting. 

  



M1.5 Eerder besluit “40 huurwoningen in 4 jaar” 
Aandachtspunten bij de bouw van nieuwe huurwoningen zijn: spreiding over het eiland, 
bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid. Innovatiever en meer out-of-the-box 
denken: niet standaard uitgaan van multicategoraal bouwen. Prettig, betaalbaar en 
energiezuinig/neutraal wonen moet leidend zijn. Zorgvuldig omgaan met beschikbare ruimte. 

 
M1.6 Scherper in kaart brengen VOORS en TEGENS Raadsfracties m.b.t. Wellness Nes (nog 

meer duidelijkheid nieuwe aanvragen) 
Voor eventuele nieuwe aanvragen is het van belang dat er vooraf duidelijk is waarvoor 
draagvlak is bij de Raad en waarvoor niet. De coalitie vindt het van belang dat -wat er ook 
komt- dit kan steunen op een brede meerderheid in de Raad. Hiervoor is het van belang dat 
de Raad / de raadsfracties zich vooraf duidelijk uitspreken. 
 
Voor de coalitie zijn de volgende punten van wezenlijk belang: 
1) Het gaat primair om het realiseren van een hoogwaardige, openbaar toegankelijke 

Wellness met een meerwaarde voor het gehele eiland. Hier moet een overtuigend plan 
voor zijn met een realistische duurzame langetermijnexploitatie. De exploitatie mag 
bijvoorbeeld niet gebaseerd zijn op het grotendeels verhuren van behandelruimtes.  

2) Hotelaccommodatie is secundair toegestaan. Dit moet dus ook echt het karakter hebben 
van een hotel en niet van appartement units. De coalitie is tegen iedere vorm van 
doorverkoop in delen (splinterverkoop). Dit is uitgesloten. 

3) De gehele ontwikkeling moet bij voorkeur energieneutraal zijn. Het gebied de Vleyen 
moet meeprofiteren van de ontwikkelingen. Bij voorkeur moet gebruik worden gemaakt 
van het aanwezige gekwalificeerde thermaal water. 

4) Los van alles moet er een (redelijk) ultimatum worden gesteld om het oude zwembad af 
te breken en het gebied weer netjes te maken. 

 
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.  

 Verlichtingsplan Ameland: op de veerdam moet nog groene verlichting aangebracht 
worden en daarna moeten de historische verlichting in de dorpskernen nog vervangen 
worden (samenspraak dorpsbelangen). 

 Uitrol 100 hybridewarmtepompen bij particulieren (in afrondende fase) 

 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 

 Energiecharrettes (vervolg 2017): Deze hebben vorig najaar plaatsgevonden in elk dorp 
en het boekje hierover is huis aan huis verspreid. De vier energie-charrettes krijgen voor 
de zomer van 2018 een vervolg door een informatieavond over Energienet Ameland. 

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

  



 Energiescan MKB bedrijven: (in Waddenverband) de mogelijkheid voor 20 MKB bedrijven 
per eiland om voor € 350 een energiescan te laten uitvoeren. Zij ontvangen dan een 
compleet advies waarbij een onafhankelijk energie-expert op bezoek komt die hun 
bedrijf op besparings- en verduurzamingsopties onderzoekt. Het resultaat is een rapport 
met alle mogelijke maatregelen en de bijbehorende subsidies en fiscale regelingen. 

 Energieloket: Digitaal is informatie verkrijgbaar en op afspraak komt een ‘eigen specialist’ 
1 keer per maand naar Ameland om bij particulieren en bedrijven deskundig en 
onafhankelijk advies te geven. 

 Isolatie bij gemeentelijke huurwoningen, in uitvoering. Ambitieuzer vervolg (zie M2.6). 

 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Ook sturen op energieverbruik huurders / 
gebruikers. 

 Gezamenlijke dorpsbelangen: Project Ondernemende Duurzame Dorpen. De 
energiecharrettes vallen daar onder, de Amelander duurzame huizenroute en 
bijvoorbeeld een studiereis met dorpsbelangen, installateurs, AEC en gemeente. 

 Subsidieregeling: In de begroting voor 2018 staat dat de gemeente een subsidieregeling 
gaat opstellen. De keuze moet nog gemaakt worden wat het hoogste rendement 
heeft/de meeste spin off of het meeste aan de gang krijgt. 

 Mensen met 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. 

 
M1.8 Reconstructie Nes 

De voorbereiding van de reconstructie Nes is klaar en het project is nu toe aan de 
uitvoerende fase. Belangrijk in het gehele project is de afstemming en communicatie met 
omwonenden en belanghebbenden. 

 
S1.1 Meedenken in alternatieve locatie Coöp Supermarkt (Hollum) 

Het initiatief en de verantwoording voor het verhuizen naar een nieuwe locatie ligt bij de 
ondernemer. De gemeente kan hierin meedenken. De meest voor de hand liggende 
zoeklocaties liggen wat de coalitie betreft aan de invalswegen Oranjeweg en Fabrieksweg.  

 
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. De gemeente begroting (waar de toeristenbelasting een wezenlijk onderdeel van is) 
wordt in het najaar vastgesteld. Er moet een praktische oplossing worden gevonden. Overleg 
en communicatie met de belanghebbenden over (on-)mogelijkheden is belangrijk. 

 
S1.3 Evalueren bebouwingsmogelijkheden en activiteiten vliegveld 

In de afgelopen jaren is verschil van inzicht -en daarmee onduidelijkheid- ontstaan over de 
ontwikkelrichting van ‘het vliegveld’. Het is tijd voor een evaluatie. Alle lopende 
ontwikkelingen en maatregelen moeten tot die tijd ‘on hold’ worden gezet. Het uitgangspunt 
van de coalitie is kwaliteitsverbetering. Bebouwing en activiteiten moeten luchtvaart en 
overheid gerelateerd zijn. 

 

S1.4 Stimuleren elektrisch vervoer 
Ameland is bij uitstek geschikt voor elektrisch 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 op o.a. Boomhiemke en 
Ambousen laten zien dat borging hiervan door de gemeente beperkt en weerbarstig blijkt. 
Ditzelfde geldt voor het fenomeen ‘splinterverkoop’. Vanuit de overtuiging dat maximaal 
winstbejag in de toeristische sector de ontwikkeling van ons eiland geen goed doet is de 
coalitie bereid om waar nodig en waar mogelijk zware maatregelen te treffen. 

 

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? 
Coalitieafspraak: uitvoeren < 1 jaar, waaronder meenemen: de mogelijkheid tot het tijdelijk 
labelen van de financiële overschotten binnen het sociaal domein. 

 

S1.8 Evalueren structuurvisie 
Coalitieafspraak: uitvoeren < 2 jaar. 

 
 

 
 

 

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 moeten we nu al kijken naar de 
langetermijnoplossing. Ameland moet toe naar een degelijke, duurzame, 
toekomstbestendige verbinding met het vaste land. We moeten daarbij openstaan voor 
alternatieve vervoersoplossingen. De coalitiepartners houden nadrukkelijk vast aan de 
huidige capaciteit en frequentie, er moet in principe ook ruimte zijn voor (bescheiden) groei. 
De behoefte en de ontwikkelingen op het eiland zijn leidend en niet de veerverbinding. Een 
goede langetermijnoplossing vergt een lange adem en een intensieve samenwerking met alle 
betrokken partijen. Het is van belang dat de betrokken partijen snel komen tot afspraken 
over de procesaanpak en het doel. 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 is van belang dat er zeer tijdig voor de opstart van de voorbereidingen voor de volgende 
concessieverlening (huidige loopt af op 1 april 2029) een breed gedragen voorkeursoplossing 
ligt. Hoewel de gemeente Ameland geen probleem eigenaar is moet deze samen met de 
Provincie Friesland nu al worden betrokken in de voorbereiding van de nieuwe concessie. 
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 goede stappen gezet. Er lopen op dit moment nog diverse projecten en 
waar mogelijk brengen we op Ameland duurzaamheid ‘direct’ in de praktijk. Het doel 
zelfvoorzienend in 2020 wordt 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. De coalitie vindt het van belang dat er weer een nieuwe duidelijke 
en breed gedragen stip op de horizon wordt gezet. Dit stimuleert nieuwe projecten (zowel 
gemeenschappelijk als voor individuele bedrijven en burgers). We willen nadrukkelijk de 
dialoog zoeken om te komen tot de oplossing die voor iedereen werkt. 

 

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. 
Er moeten meer wooneenheden komen en meer doorstroom. Een gevarieerde, betaalbare 
en stabiele eilander woningmarkt met voldoende capaciteit op de lange termijn is van groot 
belang. 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 met zorg en dorpse gezelligheid. 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 voor jongeren. Goed mogelijk boven diverse andere bestemmingen. De 
eerste stap naar een eigen koop- of huurwoning. Met voorwaarden voor doorstroom. 

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. De 
coalitie ziet uitbreiding graag in een andere vorm: een zogenaamde eco-wijk. Uiteraard is er 
extra aandacht voor 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, prijsregulatie. Denk o.a. aan evaluatie grens voor 
vrije vestiging (momenteel € 300.000). Onderzoek naar beleid voor (échte) ‘Tiny Houses’ 
door particulieren. Beleid circulaire woningen. Enz. 



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. Gedachtenrichtingen binnen de 
coalitie variëren van 1 grote ‘campus’ centraal op het eiland tot spreiding over het eiland met 
een o.a. collectieve verhuur en beheer ‘organisatie’. 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 partners (ondernemers/instellingen, personeel en gemeenschap). Om 
een goede en zinvolle discussie verder op gang te helpen onder de betrokkenen en de 
bevolking is het goed om van een aantal concrete en realistische varianten de voor- en 
nadelen (feiten) op een rijtje te hebben. Bij voldoende draagvlak en een solide financieel plan 
is de coalitie bereid de regie en de uitvoering voor rekening te nemen.  
 

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. Economische ontwikkelingen moeten perspectief bieden 
voor de (werkende) gemeenschap op de lange termijn. Er moet ook een juiste balans zijn 
tussen economisch gewin en leefbaarheid (mens en natuur). De coalitie staat voor dat 
nieuwe economische visies nadrukkelijk worden geschreven vanuit het belang van de gehele 
gemeenschap op de lange termijn. Ondernemers en partijen die iets willen ontwikkelen 
moeten vooraf een duidelijk beeld hebben op welke criteria een plan wordt beoordeeld. 
Ondernemers moeten worden gestimuleerd tot duurzame economische ontwikkeling. 

 
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. Door de unieke combinatie gemeente + woningbedrijf moeten 
we zeker bij nieuwbouw 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. 
Door de Waddencampus ligt er ook een mooie link met diverse vakopleidingen. Mogelijk kan 
in bepaalde gevallen ook een betere match worden gemaakt tussen werkgevers en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente kan in dit alles optreden als intermediair. 
Goed werkgeverschap is belangrijk. Fatsoenlijke contracten geven zekerheid, stabiliteit en 
perspectief voor zowel de branche als voor de werknemer. Dit komt ons 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. Er 
moet een mooi totaalplan worden gemaakt dat gefaseerd uitgevoerd wordt.  

 



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. De schetsplannen moeten inspirerend en motiverend zijn voor professionals en 
gebruikers. Goede en bewezen praktijkvoorbeelden staan model. Van hieruit verder met 
partijen in gesprek gaan en kijken of we de gezamenlijke ambities kunnen realiseren. 

 

S2.4 Opstellen integrale visie: vervoer op Ameland in de toekomst (uiteraard inclusief: het 
vervoer naar en van Ameland). 
“Blanco aanpak”. Speciale aandacht voor het beperken autobewegingen op het eiland. 
Koppeling met langetermijnoplossing betrouwbare veerdienst (M2.1). Specifieke 
aandachtspunten: Het meenemen van je auto naar Ameland moet een vrije keuze zijn, maar 
er moeten meer positieve alternatieven worden geboden aan onze toeristen om de auto aan 
de vaste wal te laten staan. Onderzoek naar o.a. verkeersstromen centrum Buren en 
strandweg Nes. Drukste punten ontlasten. Verbeteren veiligheid. Mogelijke alternatieve 
routes zoals rondweg Buren. 

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

om de economie te verbreden en een duurzaam gevarieerder banenaanbod te 
creëren? 
De coalitie ziet graag een eenvoudig vrijblijvend en praktische overzicht van mogelijkheden 
als eerste vertrekpunt voor de Raad om te zien waar mogelijkheden en kansen liggen. 

 
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. 
 Afspraken inplannen, vervolgens integreren als standaard houding / werkwijze.  

 
 

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 organisatie.  

 

M3.2 Kwaliteit van bestuur door consistentie en duidelijkheid. 
Permanent aandachtspunt in het handelen van politici, bestuurders en organisatie.  

 
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. 
 

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. 
De audit commissie maakt een voorstel met een concreet bedrag dat een goede verhouding 
kent tussen praktische werkbaarheid en acceptabel is voor de diverse raadsfracties. Het 
college voorziet dit voorstel eventueel nog van een zienswijze. 
 

M3.6 Gericht cursusaanbod en ondersteuning raadsleden. 
Verzoek aan de Griffier om op basis van de wensen van de diverse raadsleden een nader 
voorstel uit te werken met een globale planning voor de komende 4 jaar (is al in gang gezet). 

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

en beheer’ blijft ‘gewoon’ bij eigen woningbedrijf).  
Een eigen gemeentelijk / coöperatief vastgoed ontwikkelingsbedrijf (zusje van het 
gemeentelijk woningbedrijf) kan diverse ontwikkelingen versnellen en stroomlijnen. De 
coalitie wil graag een praktisch advies van bijvoorbeeld een aantal ervaringsdeskundigen uit 
de branche. Dit moet leiden tot een aantal mogelijke varianten met voor- en nadelen. Op 
basis van deze varianten moet een breed gedragen keuze worden gemaakt voor een 
vervolgstap of niet, enz. Gezien de grote ontwikkelingen waar het gemeentelijk 
woningbedrijf voor staat ziet de coalitie veel in een strikte scheiding in vastgoedontwikkeling 
enerzijds en verhuur en beheer (zie S3.2) anderzijds.  
 

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. Hierbij past ook de oprichting van een huurderscommissie. De coalitie ziet 
voordelen en kansen in een meer zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor verhuur en 
beheer. Hier zijn meerdere varianten in denkbaar. Het houdt in dat de gemeenteraad meer 
afstand moet nemen en vooral duidelijke kaders en doelen stelt en meer verantwoording en 
uitvoeringsvrijheid geeft aan de uitvoerende organisatie. De coalitie wil te allen tijde dat het 
bezit behouden blijft bij de gemeente of bij een rechtsvorm ‘van de gemeenschap’. De 
coalitie wil graag de voor- en nadelen van een aantal varianten op een rij. Een andere 
organisatie variant dan de huidige moet duidelijke voordelen hebben voor de gemeenschap 
en de huurders en moet toekomstbestendig zijn. Op basis van diverse varianten moet een 
breed gedragen keuze worden gemaakt tot een vervolg of niet. Daarnaast is een evaluatie 
van het toewijzingsbeleid nodig en moet worden gekeken of huurder en huis beter op elkaar 
afgestemd kunnen worden door o.a./bijvoorbeeld een ‘ruilsysteem’.  

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

Heroverweging en besluit binnen 1 á 2 jaar. 
 

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 zowel bestuur als in organisatie. 



 

POLITIEKE RAADSAGENDA 
2018-2021 GEM. AMELAND 
 

Proces gebaseerd op: ‘dualistisch 
onderhandelen’ (*B) 
 

Prioritering d.m.v.: MoScoW 

 

Must 
“moet” 

 

unaniem op raadsagenda 
 

zeker concretiseren in coalitieakkoord (*A) 
 

Should 
“zou eigenlijk moeten” 

 

unaniem op raadsagenda 
 

indien mogelijk concretiseren in coalitieakkoord (*A) 

Would 
“zou mooi zijn als” 

 

niet unaniem op raadsagenda 
 

naar keuze concretiseren in coalitieakkoord (*A) 

 
toelichtingen, 

opmerkingen en 
aandachtspunten 

1 

Raad verzoekt college: 
 
 

Voorbereiden 
& Uitvoeren*  

 
“korte termijn” 

 
 
* in nadere samenspraak 

met de raad 

M1.1 Betrouwbare veerverbinding zeer korte termijn (*C), lobby 
vaargeul bij IenW samen met provincie e.a. betrokkenen.  

M1.2 Nieuwbouw STELP, eerst komen tot breed gedragen 
ontwikkeldoel, dan doorpakken (inclWantij-N.Licht-‘tHofje) 

M1.3 Oplossing probleem “De Hagen”. 
M1.4 Grondaankoop woningbouw > inbreiding vóór uitbreiding. 
M1.5 Eerder besluit “40 huurwoningen in 4 jaar”. 
M1.6 Scherper in kaart brengen VOORS en TEGENS Raadsfracties 

m.b.t. Wellness Nes (nog meer duidelijkheid nieuwe 

aanvragen) 
M1.7 Ameland duurzaam zelfvoorzienend: DOEN. (wat nu kan.) 
M1.8 Reconstructie Nes. 

S1.1 Meedenken in alternatieve locatie Coöp. 
S1.2 Eerder vaststellen toeristenbelasting. 
S1.3 Evalueren bebouwingsmogelijkheden en 

activiteiten vliegveld. 
S1.4 Stimuleren elektrisch vervoer. 
S1.5 Nalopen bestemmingsplannen en beleid inz. 

borging diversiteit toeristische accommodaties. 
Splinterverkoop (kortetermijnwinst) waar 
mogelijk nog meer uitsluiten. 

S1.6 Wijze van meten groei-/afname toerisme 
éénduidig kwantificeren. 

S1.7 Korte en praktische evaluatie: 3 jaar ‘sociaal 
domein’ Gemeente Ameland: wat gaat goed, 
wat kan beter en wat moet beter? 

S1.8 Evalueren structuurvisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W2.1 Onderzoek redelijkheid en billijkheid 
forensenbelasting e.d. 

W2.2 Onderzoek verkeersstromen centrum Buren en 
strandweg Nes. Drukste punten ontlasten. 
Verbeteren veiligheid. Mogelijke alternatieve 
routes. 

W2.3 In kaart brengen “toekomstige vergane glorie” 
appartement gebouwen bestemd voor recreatieve 
verhuur + mogelijkheden tot bijsturen. 

W2.4 Hoe is het met de maatschappelijke betrokkenheid 
van onze jeugd (12-21) en hoe kunnen we dit 
verbeteren? 

W2.5 Beleid voor het stimuleren van biologische 
landbouw / alternatieve gewassen / evaluatie 
landbouwbeleidsplan. 

W2.6 Afvalverwerking: onderzoek circulaire / biobased 
oplossingen. 

W2.7 Objectief in kaart brengen belasting natuur door 
recreatie, sport en toerisme. 

W2.8 Ideeën t.a.v. Upgrade “De Vleyen” o.a. sport etc. 
W2.9 Ideeën t.a.v. Inrichting jachthaven. 
W2.10 Ideeën t.a.v. Wegenonderhoud. 
W2.11 Ideeën t.a.v. Cultuurhistorie. 
W2.12 Diverse maatregelen sociaal domein. 

(*A) Naast concretisering in 
een coalitieakkoord is er ook 
de mogelijkheid om punten 
van de politieke raadsagenda 
2018-2021 nader te 
concretiseren in een (deel-) 
akkoord. De voorbereiding 
hiervan kan bijvoorbeeld in 
handen worden gesteld van 
een raadsbrede werkgroep. 
Partijen kunnen punten van 
de politieke raadsagenda ook 
nader concretiseren in een 
initiatiefvoorstel (met name 
de punten onder “Would”) 
 
(*B) SAMENVATTING: 
“Dualistisch onderhandelen” 
Met een politieke 
raadsagenda maakt de Raad 
proactief gebruik van haar 
kaderstellende en richting 
gevende rol. De raad mag 
verwachten dat de genoemde 
punten onder “Must” zeker 
terug te vinden zijn in een 
coalitieakkoord en het 
college(werk)programma. De 
raad heeft vervolgens nog 
velerlei mogelijkheden om 
haar kaderstellende rol in de 
loop van de tijd uit te oefenen. 
Dit kan o.a. via de kadernota 
(voorjaarsnota) en de 
programmabegroting. Met 
een raadsagenda wordt 
duidelijk richting gegeven aan 
de komende vier jaar, maar 
houden partijen ‘voldoende 
armslag’ voor politieke 
profilering. Dit voorkomt 
onverschilligheid bij de burger 
(“het is toch allemaal één pot 
nat”). Ook dát was een doel 
van de invoering van het 
dualisme. 
 

(*C) De gemeente Ameland is 
geen probleem eigenaar, 
maar komt wel op voor de 
schade die de gemeenschap 
dagelijks lijdt van het 
vaargeulprobleem. 
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Raad verzoekt college: 
 
 

Plannen & 
Beleid maken 

 
“middellange en 
lange termijn” 

M2.1 Betrouwbare duurzame veerverbinding lange termijn (*C) 
De langetermijnoplossing begint vandaag.  

M2.2 Ameland duurzaam zelfvoorzienend: nieuwe ambities, 
nieuwe doelen, nieuwe projecten. 

M2.3 Komen tot meer wooneenheden, meer variatie in vorm en 
prijsklasse etc. Vestiging voor jongeren aantrekkelijker. 
Doorstroom voor ouderen aantrekkelijker. Doorstroom in 
algemene zin bevorderen. Huisvesting voor (tijdelijke) 
werkenden van buitenaf moeten beter.  

M2.4 Collectieve personeelshuisvesting op basis van “de 
gebruiker betaalt” (vakantie-, seizoens- en vaste krachten). 

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). 

M2.6 Duurzaamheidsambitie nog meer in praktijk brengen in 
eigen woningbedrijf: zowel nieuwbouw als 
renovatieprojecten. Langetermijnambitie + visie. 

S2.1 Economie / banen: Ondersteunen ondernemers 
en instellingen met centrale wervings- en 
opleidingsaanpak. 

S2.2 Uitbreiden en aantrekkelijker maken 
fietsinfrastructuur. 

S2.3 Toekomstvisie / ambitie: “combineren en 
versterken maatschappelijke voorzieningen”. 

S2.4 Opstellen integrale visie: vervoer op Ameland in 
de toekomst (uiteraard inclusief: het vervoer 
naar en van Ameland). 

S2.5 Onderzoek: Wat zijn effectieve ondersteunings- 
mogelijkheden vanuit de gemeente om de 
economie te verbreden en een duurzaam 
gevarieerder banenaanbod te creëren? 

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. 
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Gezamenlijke visie op: 

 
Bestuur & 

Organisatie 
 

“aandachtspunten en 
voorstellen tot 
vernieuwing en 

verbetering gemeente” 

M3.1 Zelfstandigheid door sterke organisatie, degelijk bestuur 
en gezonde/sterke financiële positie. 

M3.2 Kwaliteit van bestuur door consistentie en duidelijkheid.   
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. 

M3.4 Raad/college/organisatie meer bewust eigen ROL. 
M3.5 Mandaat drempelbedrag (regelruimte) College verhogen. 

Nader voorstel + onderbouwing vanuit audit-CIE en 
College. 

M3.6 Gericht cursusaanbod en ondersteuning raadsleden. 

S3.1 Onderzoek naar eigen gemeentelijk/coöperatief 
vastgoed ontwikkel bedrijf (‘verhuur en beheer’ 
blijft ‘gewoon’ bij eigen woningbedrijf). 

S3.2 Uitvoerende organisatie woningbedrijf 
zelfstandiger, meer eigen verantwoording, meer 
resultaat gestuurd, exploitatie meer benaderen 
vanuit de huurder. (bezit altijd behouden bij 
gemeente/gemeenschap.) 

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

S3.4 Werkwijze die nog bewuster gericht is op 
opbouwen, verbinden en dienen van de 
samenleving. 

W3.1 Meer en bewuster aandacht voor het Rijnlands 
denken en doen. 

W3.2 Naast een periodiek coalitieoverleg ook een 
oppositieoverleg (met actieve informatie vanuit 
het college). 

W3.3 Burgers (nog) eerder en meer betrekken in 
planvorming / besluitvorming (niet unaniem 
omdat niet duidelijk is of dit nu erg te wensen 
overlaat…) 

 


