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Samenvatting
De gemeente Terschelling wil een ontwikkelvisie voor het eiland samenstellen. Dit traject vaart onder de
vlag van ‘Terschelling 2025’, kortweg ‘TS 25’ genoemd. De gemeente Terschelling wil een breed gedragen
toekomstvisie. Daarvoor is aan de eilanderbevolking gevraagd om mee te doen aan de visieontwikkeling.
In totaal zijn vijf interactierondes gehouden en deze hebben een breed palet aan ideeën, wensen,
uitdagingen, dilemma’s, zorgen en oplossingen opgeleverd.

De deelnemers beschouwen de vitaliteit van de samenleving als hoofdopgave voor
Terschelling. Hoe zorgen we er met z’n allen voor dat de Terschellinger op een prettige en
aangename wijze op zijn/haar eiland kan leven, wonen, werken, leren en recreëren?
Men wil hierbij ruimte voor ontwikkeling maar deze moet wel in balans zijn met de
kernwaarden van Terschelling. De vijf kernwaarden die de deelnemers hebben benoemd
zijn: natuur, rust, ruimte, vrijheid en kleinschaligheid.

De belangrijkste uitdagingen die de deelnemers voor de komende tien jaar hebben aangegeven zijn het
behoud van de jeugd voor Terschelling en de sociaaleconomische ontwikkeling op het eiland. Voor de
jongeren is het lastig om betaalbare woningen te vinden zodat ze ook op het eiland kunnen blijven
wonen. Daarnaast is het voor hen lastig om na de studie een geschikte baan op het eiland te vinden. De
arbeidsmarkt op Terschelling is vooral geënt op de toeristische sector en vaak kleinschalig van aard. Deze
deels seizoensgebonden arbeid maakt dat de Terschellinger ondernemers en werknemers in een korte
periode van het jaar hun inkomen moeten verdienen. Er zijn bovendien relatief weinig hooggeschoolde
banen in deze sector beschikbaar.
Er zijn door de deelnemers verschillende oplossingsrichtingen aangedragen. De woningmarkt zou verrijkt
moeten worden met meer huurwoningen. In een coöperatievorm kunnen de Terschellingers dit zelf gaan
organiseren en in de hand houden. Om de toeristische arbeidsmarkt te verstevigen zijn
seizoensverlenging en –verbreding een mogelijkheid. Er zijn legio kansen die kunnen worden benut en
vernieuwing is absoluut noodzakelijk.
Om minder afhankelijk van de toeristische sector te worden, kan men zich meer richten op sectoren als
de landbouw, de zeevaart en deelnemers zien ook kansen in de zorgeconomie (zoals zorghotels) en
innovatieve concepten zoals bijvoorbeeld in de duurzame energie. Daarnaast geven technologische
ontwikkelingen steeds meer kansen voor niet plaats- en tijdgebonden werkgelegenheid.
Opvallend tijdens de bijeenkomsten is het besef bij betrokkenen dat er niet één partij aan de lat staat om
alle uitdagingen het hoofd te bieden. Overheid, ondernemers, burgers, maatschappelijke instellingen,
natuurbeheerders: allemaal hebben ze een meer of minder grote rol in de uitdagingen die Terschelling
heeft. Of het gaat om het onderwijs, duurzame energiewinning of de zorg, gezamenlijk moet worden
gekeken en worden verkend hoe we naar 2025 toe willen werken.
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Er is een spanning tussen de kernwaarden van Terschelling en de (gewenste) ontwikkelingen die op het
eiland afkomen of moeten gebeuren. Dat vraagt een gemeenschappelijke visie en draagvlak voor deze
visie. De ontwikkelvisie TS25 moet het richtinggevende kader vormen en -in ieder geval- de hierboven
genoemde opgaven een plek geven. Daarmee biedt de ontwikkelvisie de ruggengraad voor toekomstige
keuzen.
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H1. Inleiding
Aanleiding
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Wil je als eilanderbevolking bij blijven dan vraagt
dit flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Pas je aan, ga er in mee, en omarm nieuwe kansen. Dat houdt in
dat de leef- en werkomgeving mee moet ontwikkelen! Een ontwikkelvisie voor Terschelling is hiervoor het
richtinggevende document voor de gemeente Terschelling en zijn bevolking. Daarom gaat de gemeente
een ontwikkelvisie voor het eiland samenstellen. Er is voor gekozen om het jaar 2025 als horizon te
nemen. Dit traject vaart dan ook onder de vlag van ‘Terschelling 2025’, kortweg ‘TS 25’ genoemd. In de
afgelopen jaren hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan waardoor bestaand beleid niet meer
combineert met de actualiteit, ontwikkelingen en toekomstwensen. Ook de komende jaren wordt een
dynamiek verwacht die flinke consequenties voor het eiland zal hebben. Thema’s die hier mee te maken
krijgen zijn landschap en natuur, economie en ruimtelijke ontwikkeling, beleving en cultuurhistorie,
bereikbaarheid en welzijn. Het college van B&W verwacht dat een breed gedragen ontwikkelvisie het
juiste kader biedt om nieuw beleid en programma’s te ontwikkelen en hierop de inhoudelijke keuzes af te
wegen en te onderbouwen.

In een interactief proces
De gemeente Terschelling wil een toekomstvisie, die breed gedragen is. Daarom is aan de eilandbevolking
gevraagd om mee te doen aan de visieontwikkeling. Voor de eilanders is op drie verschillende avonden (in
Hoorn, Midsland en West-Terschelling) de mogelijkheid gegeven om met de gemeente mee te denken en
met elkaar in dialoog te gaan over uitdagingen, opgaven en oplossingen die zij zien voor TS25. Zeventig
eilanders zijn verspreid over deze drie avonden aanwezig geweest. Voor de jeugd is een aparte avond
georganiseerd waar zij hun mening konden geven, ruim twintig jongeren hebben deze kans gegrepen.
Daarnaast is een panel van vijftien deskundigen
van het eiland met een delegatie van vijftien
deskundigen van de wal met elkaar in gesprek
geweest over TS25. Totaal hebben dus ruim 125
mensen gezorgd voor een palet aan ideeën,
wensen, uitdagingen, dilemma’s, zorgen en
oplossingen opgeleverd.
Deze notitie geeft de hoofdlijnen weer van deze
bijeenkomsten. Van elke bijeenkomst
afzonderlijk is overigens een meer gedetailleerd
verslag beschikbaar.
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Leeswijzer
Voor het opstellen van een ontwikkelvisie en het bepalen van ontwikkelingsrichtingen is het noodzakelijk
een beeld te hebben van de ontwikkelingen die plaatsvinden. Deze kunnen op regionale, landelijke of
internationale schaal plaatsvinden. In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste ontwikkelingen benoemd. Deze
ontwikkelingen zijn tijdens de interactieve sessies besproken en hebben geleid tot een hoofdopgave voor
Terschelling. Deze is eveneens in hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de
opbrengst van de interactieve bijeenkomsten. Hierin wordt het Terschellinger DNA gepresenteerd en
worden de bijdragen van de deelnemers over vier inhoudelijke thema’s (vitale samenleving, natuur en
landschap, kwaliteit leefomgeving en ruimte voor ondernemen) samengevat. Hoofdstuk 4 beschrijft de
opgaven en dilemma’s die uit de vangst resulteren en er is een analyse gemaakt van de opbrengst,
resulterend in adviezen voor de ontwikkelvisie en de periode hierna. Tenslotte wordt een aantal
denkrichtingen en nog uit te zoeken zaken gepresenteerd. Deze notitie sluit af met een voorstel voor een
inhoudsopgave van de hierna op te stellen Ontwikkelingsvisie Terschelling 2025.

7

H2. Belangrijkste ontwikkelingen en hoofdopgave TS25
Belangrijkste ontwikkelingen
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Het is een dynamische en uiterst complexe
omgeving vol veranderingen. Er is een intensieve concurrentiestrijd, waarbij gestreden wordt om de
steeds kritischer klant. Drie hoofdontwikkelingen zijn hier de oorzaak van:
1. Technologie
Technologieën maken nieuwe vormen van communicatie mogelijk, en daarmee ons leven
gemakkelijker. Technische ontwikkelingen gaan snel, maar in feite staan we nog maar aan het begin.
In 2025 zal technologie nog veel meer dan nu bepalend zijn voor ons dagelijks leven. Mensen zijn
beter en sneller geïnformeerd. Deze kennis maakt mensen onafhankelijker. Plaats en tijd worden voor
veel diensten en werkzaamheden steeds minder belangrijk. Door betere technologie zal het
internetwinkelen en thuiswerken blijven toenemen. De komst van internet heeft ook veel impact
gehad voor de reiswereld, die juist voor Terschelling belangrijk is. Op het gebied van het zoek- en
boekgedrag, maar ook als bron om inspiratie op te doen voor de vakantie. Al deze technologische
mogelijkheden beïnvloeden de toekomst van reizen. In de komende jaren draait hierbij alles om
verdere versoepeling van processen, keuzevrijheid, zelf in control zijn, maatwerk en samen delen. Een
wereldwijd groeiende trend is de opkomst van de zogenaamde socialtravel-sites waarbij reizigers
voor, tijdens en na de vakantie in contact komen met andere reizigers en met locals. Op deze manier
worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe wensen en ideeën opgedaan.
2. Globalisering
Een wereldmarkt met steeds minder grenzen biedt veel voordelen. Deze ontwikkeling, globalisering
genaamd, biedt werkgelegenheid, maakt producten wereldwijd verkrijgbaar, bevordert flexibiliteit en
innovatie. Globalisering opent nieuwe markten voor bedrijven. Medewerkers hoeven niet langer
plaatsgebonden hun werk in te vullen. Consumenten kopen hun producten over de hele wereld en
laten deze producten thuis bezorgen. Een negatief effect van globalisering is dat veel laaggeschoold
werk aan lage-loon-landen wordt uitbesteed.
3. Demografie
De verschijnselen van krimp lijken ook op het eiland Terschelling af te komen. Op Terschelling wordt
deze vooral gekenmerkt door ontgroening en vergrijzing, waardoor een andere opbouw van de
bevolkingspiramide ontstaat. Het aantal AOW’ers neemt toe en de omvang van de beroepsbevolking
neemt af, hoewel dit enigszins wordt gecompenseerd door het optrekken van de
pensioengerechtigde leeftijd. De krimpverschijnselen leggen druk op de beschikbare voorzieningen.
Sommige voorzieningen op Terschelling zijn al verdwenen of staan onder druk. Aan de andere kant is
er behoefte aan meer, deels andere, (zorg)voorzieningen. De druk op zorgvoorzieningen neemt
verder toe. We worden in Nederland gemiddeld steeds ouder. En de ouderen van nu zijn vitaler dan
ze vroeger waren. De ouderen blijven bovendien langer zelfstandig wonen. Maar kwalen komen ook
met de ouderdom dus de druk op de zorg wordt groter en bijna onbetaalbaar mede door dure
technologische innovaties. Dit is een complex probleem waar de overheid oplossingen voor moet
zoeken. Er wordt een groter beroep gedaan op mantelzorg en vrijwilligerswerk.
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Hoofdopgave TS25
De deelnemers aan het interactieve proces beschouwen de vitaliteit van de samenleving als hoofdopgave
van de ontwikkelvisie. Hoe zorgen we er met z’n allen voor dat de Terschellinger op een prettige en
aangename wijze op het eiland kan leven, wonen, werken, leren en recreëren?
Twee onderwerpen zijn hierbij als urgent bestempeld en verdienen een plek hoog op de politieke agenda:
1. het behoud van de jeugd voor Terschelling;
Voor een toekomstbestendige en vitale samenleving in een omgeving waar krimp speelt, liggen een
aantal uitdagingen om de jeugd voor Terschelling te behouden. Daarbij gaat het om een verschillende
zaken. Noodzakelijk is een gezonde woningmarkt met voldoende betaalbare woningen voor jongeren,
vooral in de huursector. Koopwoningen zijn voor starters vrijwel onbetaalbaar en de wachtlijst voor
huurwoningen is erg groot. Jongeren zijn bij gebrek aan eigen woonruimte dus wel genoodzaakt om
het eiland te verlaten, bijvoorbeeld wanneer ze van plan zijn een gezin te stichten. Daarmee verliest
Terschelling de benodigde aanwas aan de onderkant van de bevolkingspiramide. Onderwijs is een
ander belangrijk thema: de afwezigheid van een bovenbouw havo/vwo is een gemis. De jeugd die dit
onderwijsniveau volgt, wordt of gedwongen om te gaan reizen (met alle nadelen die dat met zich
meebrengt), of om al op jonge leeftijd uit huis te gaan wonen of te kiezen voor de vmbo-opleiding die
wel aanwezig is op het eiland. Tenslotte is voor afgestudeerde jongeren de arbeidsmarkt op
Terschelling smal en eenzijdig.
2. de sociaaleconomische ontwikkeling.
De arbeidsmarkt op Terschelling is vooral geënt op de toeristische sector en vaak kleinschalig van
aard. Er zijn relatief weinig hooggeschoolde banen in deze sector beschikbaar. Deze deels
seizoensgebonden arbeid maakt dat de Terschellinger ondernemers en werknemers in een korte
periode van het jaar hun inkomen moeten verdienen. Daar slaagt niet iedereen even goed in, een
aantal ondernemers werkt onder een sociaal acceptabel inkomen. Seizoensverbreding en/of
verbreding van de werkgelegenheidssector zijn oplossingsrichtingen. Daarnaast verandert de
toeristische markt in hoog tempo: het gebruik van internet en sociale media, een vergrijzende
bevolking en betaalbare buitenlandse vakantiealternatieven maken dat Terschelling hier inventief op
in moet spelen.
Vitaal hoeft overigens niet altijd ‘probleemloos’ te betekenen, maar toekomstbestendig, levensvatbaar en
ruimte voor ontwikkeling horen hier wel bij. Wat waardevol is en wat tot de kernwaarden van Terschelling
behoort, moet behouden blijven, maar er is noodzaak om te vernieuwen en te anticiperen op een
veranderende omgeving en maatschappij. De uitdaging in de ontwikkelvisie is om daarbij het juiste
evenwicht te vinden: een abstracte visie met containerbegrippen geeft te weinig richting, een te concrete
visie daarentegen kan ten koste gaan van de ontwikkelruimte. Concretisering vindt waar nodig plaats in
vervolgnota’s en –plannen op belangrijke beleidsthema’s.
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H3. De Vangst
3.1

De kracht van Terschelling

Aan alle deelnemers aan de interactieve bijeenkomsten is gevraagd om het DNA van Terschelling te
typeren. Dit zijn de onderscheidende kernwaarden die de kracht van het eiland en zijn bevolking
karakteriseren. Het totaalbeeld van de kernwaarden van de eilanderbevolking geeft een waardevol inzicht
op de unieke en onderscheidende eigenschappen van het eiland Terschelling. Keuzes die in de
ontwikkelvisie worden gemaakt, maar ook aansluitend in de uitwerking van die strategie, kunnen op basis
van deze kernwaarden beter worden onderbouwd. Hieronder de visualisatie van de kracht van
Terschelling:
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3.2

Vitale samenleving

Wonen
Doel in de woningbouw is om iedereen een passende woning te bieden. Met name voor de jongeren is
het erg lastig om een woning te vinden op het eiland: door de hoge koopprijzen is het voor jonge starters
vrijwel onbetaalbaar en er zijn volgens de deelnemers te weinig huurhuizen beschikbaar. De doorstroming
is daarbij ook laag geven deelnemers aan. Naast de uitdagingen wat betreft de woningvoorraad voor
jongeren zou onderzocht moeten worden wat de behoefte bij ouderen is. Door deelnemers is aangegeven
dat veel ouderen nu niet in voor hun geschikte woningen wonen. Om de problematiek rond de
woningbouw op te lossen, dragen de deelnemers verschillende oplossingen aan:
o
o
o
o
o
o
o

opzetten van een coöperatie op het eiland: begin klein met bijvoorbeeld de aankoop van een
boerderijpand en bouw deze om tot meerdere appartementen/woningen voor starters;
mogelijkheid bieden om koopwoningen te verhuren;
permanente verhuur toestaan;
bouwen van containerwoningen;
bieden van ruimte voor de bouw van goedkope (huur)woningen;
meer mogelijkheid bieden voor tijdelijke huisvesting, dit is met name een wens vanuit de
ondernemers die zelf hun tijdelijke personeel wel willen huisvesten;
aandacht voor flexibele huisvesting (meegroeiwoningen).

Er is noodzaak om een goed woningbehoeftenonderzoek voor Terschelling uit te voeren. Daarmee kan
beter worden bepaald welke woningvoorraad (omvang en type) noodzakelijk is. De huidige cijfers zijn niet
voldoende accuraat en daarmee ongeschikt om beleid op te baseren. Er is geen helder beeld van de
bevolkingssamenstelling en de woningbehoefte, en de woningmarkt en de arbeidsmarkt zijn niet goed op
elkaar afgestemd.

Onderwijs
Het passend onderwijs op de basisscholen wordt als prima bestempeld. Waar men aan de wal hiermee in
praktijk nog problemen ervaart, is dat van oudsher op Terschelling al prima geregeld.
Door de eilanders wordt aangegeven dat zij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs als
aandachtspunt zien. Zowel ouders als jongeren geven aan dat het een gemis is dat er geen bovenbouw
havo/vwo op het eiland is. Dit betekent dat jongeren al op jonge leeftijd worden gedwongen te reizen,
waardoor ze te maken hebben met de consequenties: geen goede aansluiting terug waardoor lange tijd
wachten in Harlingen en de hoge kosten van het reizen. Consequentie hiervan is dat er gezinnen zijn die
naar de wal verhuizen om de kinderen daar onderwijs te laten volgen. Om de bovenbouw te realiseren,
worden als oplossingen genoemd: zoeken naar samenwerking met scholen aan de wal, technische
oplossingen als teleleren, docenten aantrekken en duobanen creëren met bijvoorbeeld de
Zeevaartschool. Mocht de realisatie van een bovenbouw niet haalbaar zijn dan zouden oplossingen als
een speciale boot of taxi voor leerlingen aan de wal beschikbaar stellen en/of om in Harlingen een ruimte
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voor de leerlingen in te richten waar zij kunnen studeren als ze moeten wachten. Overigens zijn er ook
deelnemers die zich bij de huidige situatie neerleggen (“Het is altijd zo geweest.”), terwijl anderen
oordelen: “Het is prima in de eerste stappen naar zelfstandigheid”. De deelnemers van de wal stellen dat
een bovenbouw havo/vwo toch te regelen moet zijn. De waldeskundigen willen nog wel een stap verder
gaan: Zou het niet een uitdaging zijn om op Terschelling een academie te realiseren? Dus permanent
hoger onderwijs. Een faculteit waar door studenten onderzoeken kunnen worden gedaan. Hier het advies
om klein te beginnen. Begin met een groep studenten die Terschelling als een proeftuin kunnen gebruiken
voor hun studie. Onderwerpen die genoemd zijn: onderzoek naar teelt van cranberry’s, energieprojecten
(als innovatie), de eigen voedselvoorziening, inkoop van zorg of projecten op gebied van
water(ketenbeheer). De coöperatievorm wordt als een kansrijke organisatievorm genoemd. Het is
belangrijk om kennis naar het eiland toe te halen: dat geeft een impuls aan het eiland qua
werkgelegenheid en levendigheid. Het behoud van de zeevaartschool, Maritiem Instituut Willem
Barentsz, is volgens de deelnemers belangrijk voor Terschelling.
Een specifieke groep die aandacht vraagt zijn de leerlingen van het praktijkonderwijs. Op Terschelling zijn
genoeg werkervaringplekken, maar dit vergt veel van de werkgevers. Deze jongeren moet ook reizen,
terwijl zij daar sociaal-emotioneel vaak nog niet aan toe zijn. Meer mogelijkheden voor praktijkonderwijs
op het eiland is een must wordt unaniem gesteld.

Zorg
Door de deelnemers wordt de participatiesamenleving verschillende keren genoemd als oplossing voor
een sterk vergrijzend eiland en steeds hogere zorgkosten. Iedereen die dat kan, neemt
verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de overheid steeds vaker slechts
een faciliterende rol speelt. De informele zorg zou meer versterkt moeten worden. Voor een klein eiland
is het namelijk vrijwel onmogelijk om alle zorgvoorzieningen en professionals naar het eiland te halen, er
zal dus meer zelf georganiseerd moeten worden.
Echter, deelnemers geven aan dat niet alleen het toerisme op Terschelling seizoengebonden is. De
mantelzorg is in de zomer een aandachtspunt omdat de toeristische topdrukte dan de meeste tijd en
energie vraagt. De beschikbaarheid van de mantelzorg verloopt dus omgekeerd evenredig met het
toerisme.
Het idee om de combinatie van zorg en wonen verder uit te breiden (ook voor bewoners van de wal)
wordt door de deelnemers niet breed gedragen: nu staan er al huurappartementen van De Stilen leeg.

Sociale veiligheid
Terschelling heeft een relatief kleine en besloten gemeenschap. Door de geïsoleerdheid en schaal van het
eiland heerst er een cultuur van ‘ons kent ons’. De sociale controle is groter dan men in andere
gemeenschappen aan de wal ziet. Daarmee is Terschelling ook een relatief veilig eiland. Nadelen van de
geïsoleerdheid is dat bij een deel van de Terschellinger jeugd alcoholgebruik een probleem vormt. Door
een kleiner aanbod van voorzieningen gaat de jeugd vaker en eerder naar de kroeg.
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3.3

Kwaliteit leefomgeving

Voorzieningen
Veerhaven Harlingen: er wordt gesignaleerd dat de logistieke organisatie verre van optimaal is. Lange
rijen met wachtende auto’s en krapte bij laden/lossen leiden zelfs tot gevaarlijke situaties. De
dienstverlening van rederij Doeksen moet ook beter; te snel wordt bij drukte bijvoorbeeld gekozen voor
een sneldienst waardoor reizigers gedwongen worden een toeslag te betalen. De deelnemers geven aan
dat de boottijden beter moeten aansluiten op tijden die voor de eilanders van belang zijn. Werken aan de
wal en wonen op Terschelling behoort dan beter tot de mogelijkheden. De prijzen vinden de deelnemers
voor de eilandbevolking aan de hoge kant.
Bibliotheek: is de bibliotheek in 2025 nog wel de bibliotheekvorm zoals wij die altijd hebben gekend? Zeer
waarschijnlijk niet. De bibliotheek wordt steeds meer een ontmoetingsplek. Het krijgt meer de functie van
dorpshuis/multifunctioneel centrum (mfc). De behoefte aan een ontmoetingsplek zal volgens de
deelnemers in 2025 nog steeds bestaan. Deze plek heeft voor zowel de eilanders als badgasten een
meerwaarde, en voor jong en oud. Dus behoud de bibliotheek wel maar kies voor een gecombineerde
vorm met een breder palet aan voorzieningen.
Musea: er is een categorie badgasten die naast vakantievieren ook een educatiebehoefte op hun
wensenlijst heeft staan bij een verblijf op Terschelling. Om gasten die vaker terugkomen op het eiland ook
dan weer wat nieuws te bieden is het belangrijk dat het aanbod van de musea gevarieerd wordt. Dit kan
bijvoorbeeld door vaker wisseltentoonstellingen te organiseren en door meer interactieve presentaties.
Sport: een grote sporthalaccommodatie (inclusief tribune) zien de eilanders als wenselijk, maar misschien
niet betaalbaar. In ieder geval kan meer samenwerking van de sportverenigingen leiden tot een betere
kwaliteit van voorzieningen. Het zwembad moet behouden blijven voor bewoners en badgasten, maar er
moeten in verband met de exploitatiekosten wel keuzes worden gemaakt: inkrimpen tot de meest
noodzakelijke mogelijkheden (zwemles, baantjes trekken) of uitbreiden tot een wellness-centrum wat
betekent dat er meer mensen het zwembad bezoeken. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen daarnaast de
exploitatiekosten verlagen. Een skatebaan is af te raden vanwege de beperkte behoefte maar ook
vanwege de aansprakelijkheidsrisico’s.
Golf: een golfbaan biedt de mogelijkheid om meer badgasten te trekken en de huidige gasten (en
eilanders) een breder recreatief aanbod te geven. Een golfbaan neemt echter nogal wat ruimte in beslag.
Het idee omtrent een golfbaan speelt al wat langer, maar het lijkt alleen haalbaar als de golfbaan een
‘openbare ruimte’ blijft, mogelijk zelfs met natuurwaarden.
Het aantal slechtweervoorzieningen vinden de deelnemers onder de maat, zowel voor de badgasten als
de eilanders zelf. Er zouden meer voorzieningen aanwezig moeten zijn voor alle doelgroepen. Een
multifunctioneel centrum en een ‘echte’ bioscoop zijn genoemd als voorbeelden van dergelijke
voorzieningen.
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Duurzame energie
Twee aspecten worden hier genoemd. De waterketen en energiebeheer. Voor beide aspecten liggen er
grote ambities voor het eiland (volledig zelfvoorzienend in 2020). Deze ambities moeten worden
gefaseerd en in plannen nader worden uitgewerkt. Er heerst bij deelnemers wel twijfel of de ambitie
überhaupt haalbaar is, maar zonder uitvoeringsprogramma zeker niet; het komt niet vanzelf. De
deelnemers zien verschillende sporen om deze ambitie te realiseren. Het begint bij bewustwording bij de
bevolking en gasten: water- en energiebesparing. Bij nieuwbouw moet aandacht worden gegeven aan
duurzaamheid (tot energieneutraal bouwen). Er liggen kansen in de groene winning van wind- en zonneenergie. Hier zouden zones voor kunnen worden aangewezen. Er is al provinciaal beleid voor zonneenergie, dat handvatten biedt. De organisatievorm kan volgens de deelnemers variëren: kleine projecten
als zonnecollectoren kunnen individueel worden opgepakt, voor de coöperatievorm kan bij grotere
projecten worden gekozen. Ook hier moet de uitwerking in balans zijn met de kernwaarden en kracht van
Terschelling.
Innovatieve oplossingen moeten worden verkend stelden deelnemers. Als voorbeelden werden genoemd:
energieopwekking met fietspaden of blauwe energie (getijdenstroming, er ligt hiervoor een kans bij de
nieuwe plannen van dijkverzwaring). Dit soort innovatieve concepten kan een aantrekkingskracht op het
toerisme hebben. Als voorbeeld wordt het Deense eiland Samsø genoemd waar zelfvoorzienendheid qua
water- en energievoorziening in coöperatievorm is uitgewerkt. Dit zouden sommige deelnemers wel
willen doortrekken: op Terschelling is het gezond leven met het benutten van de natuur. Het is een groen
eiland met alternatieve schone energie en een gezonde en vitale uitstraling.

Verkeersveiligheid
De gasten die naar Terschelling komen, hebben de mogelijkheid om zelf een auto mee te nemen. Dat is
prettig voor ouderen, gezinnen en mindervaliden, maar brengt ook druk verkeer met zich mee. De
verkeersveiligheid op het eiland is volgens de deelnemers een aandachtspunt. Er is niet overal een
scheiding van auto- en fietsverkeer, wat tot gevaarlijke situaties en zelfs tot ongelukken leidt. De locaties
van de weg ter hoogte van Bornholm, Landerum, Burgemeester van Heusdenweg en Lies/Hoorn zijn als
knelpunten aangegeven.
Daarnaast wordt er (te) hard gereden door het autoverkeer. Aanpassingen in de wegstructuur zoals
aanleg van een betonrandstrook zijn volgens de deelnemers aan te bevelen. Scheiding van auto en
landbouwverkeer is ook een maatregel die de veiligheid ten goede komt. Op Ameland is bijvoorbeeld naar
tevredenheid een aparte weg voor landbouwverkeer aanwezig.
De deelnemers zijn verdeeld over het autoluw maken van het eiland. Het meenemen van de eigen auto
zou wel ontmoedigd kunnen worden: goede logistieke afhandeling van de bagage (in Harlingen en op
Terschelling) en gratis busvervoer zouden daarbij kunnen helpen.
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3.4

Natuur en landschap

Het landschap van Terschelling wordt als kernwaarde erg belangrijk gevonden. De natuur staat met
voorsprong op nummer 1 en is de meest genoemde kernwaarde (zie 3.1). Andere kernwaarden als rust,
ruimte, weidsheid, stilte, duisternis, duinen etc. hebben ook allemaal met de landschappelijke kwaliteit
van het eiland te maken. De deelnemers verwachten een toenemende druk op het landschap en de
natuur vanuit onder meer landbouw, alternatieve energie (zonnepanelen), golfbaan, wonen en andere
uitbreidingsplannen. Behoud van (de variatie in) het landschap en evenwicht zoeken in wat wel en niet
mogelijk is, is een terugkerend aandachtspunt tijdens de bijeenkomsten. Er moet een balans worden
gezocht in behoud, benutten en beleven van het landschap.

De polder
De polder moet blijven voor boeren en de weidevogels zeggen de deelnemers, de boer is hier immers ook
de landschapsbeheerder. Hierbij hoort kleinschalige landbouw en diversiteit in het landschap van de
polder (kruidenrijke weilanden, zachte overgangen naar de sloten). Om de landbouw economisch
rendabel te houden zou met name de kleinschaliger landbouw een tweede tak moeten hebben. De
openheid in het poldergebied moet in stand worden gehouden. Bestaande zichtlijnen respecteren en
ontwikkeling van agrarische bedrijven laten aansluiten aan de bestaande bebouwingsgrenzen van de
dorpen. De nieuwe agrarische bebouwing verandert echter het landschappelijk beeld: het is vrijwel gelijk
aan wat elders in het land wordt gebouwd, er ontstaat een eenheidsworst. Het streekeigene van
Terschelling verdwijnt wat leidt tot een afnemend draagvlak voor dit type bebouwing. Een idee dat naar
voren komt is de vorming van een fonds waarmee de kwalitatieve verschijningsvorm van agrarische
gebouwen in de toekomst kan worden verbeterd.

Bedrijventerreinen
Nieuwe bedrijfsgebouwen op het bedrijventerrein grijpen ook nogal in op het landschappelijke beeld. In
die zin kan de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein de komende jaren ook nog verbeterd
worden. Soms is het nodig om een aantal gebouwen te saneren, omdat ze niet meer in het beeld passen
en kunnen beter gesloopt worden. Dit geldt niet alleen voor sommige gebouwen op het
bedrijventerrein. Volgens de deelnemers is voor bijvoorbeeld het punthoofd, Westerkeyn, de B&Y locatie
en enkele nutsgebouwen/stallen een functiewijziging dringend gewenst.

Dorpskernen
Ook voor de verschijningvorm van gebouwen in de dorpskernen worden
eilander bouwstijlen hoog gewaardeerd. De deelnemers onderschrijven
bescherming daarvan in (gemeentelijke) regelgeving. Zonnepanelen op
karakteristieke bouwvormen acht men niet wenselijk. Waar in
bosgebieden wordt gebouwd, zijn experimentele bouwvormen wel
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acceptabel.

Golfbaan
De gevoelens over het inrichten van een golfbaan zijn wisselend. Enerzijds is er een meerwaarde voor het
toeristisch product vooral in combinatie met de vele karakteristieke waarden die Terschelling te bieden
heeft, anderzijds het bezwaar van het grote ruimtebeslag dat nodig is en de vraag of het werkelijk een
aanvulling is op de vele golfvoorzieningen die elders en ook op de Wadden al bestaan.

Energieopwekking
Voor de inpassing van zonneakkers zijn er mogelijk plekken die zich voor een landschappelijke inpassing
lenen. Ook hier speelt het grote ruimtebeslag en in die zin vinden verschillende deelnemers het esthetisch
eerder verantwoord om voor twee windmolens te kiezen dan structureel zo’n groot ruimtebeslag aan te
wenden. Daarbij bestaat ook de indruk dat door innovatie de verschijningsvorm van grote windmolens na
het verstrijken van de levensduur wellicht door betere technieken, nieuwe verschijningsvormen of andere
vormen van alternatieve energie wordt ingehaald. Dan zou het dus gaan om een tijdelijke inbreuk met
een beperkt ruimtebeslag. Ook degenen die niet in staat zijn zelf alternatieve energie op te wekken moet
er van kunnen profiteren. Ook hier wordt het idee van een energiecoöperatie als mogelijkheid genoemd.

Natuurgebieden
Met betrekking tot de natuur hebben de deelnemers een aantal wensen neergelegd:
o
o
o
o
o
o
o

de kwelders in de Waddenzee uitbreiden voor de vogels;
geen verdere verstening van de binnenduinrand;
behouden van de weilandjes in de natuurgebieden;
eendenkooi en cranberry’s behouden;
toegankelijkheid van natuur middels fiets- en wandelpaden moet geregeld zijn;
minder borden en paaltjes in de natuur;
creatief ondernemerschap/evenementen in of om de natuur en kleinschalig (passend binnen de
ruimte van het eiland) mogelijk maken.
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3.5

Ruimte voor ondernemen

Algemeen
De ontwikkelvisie moet volgens de deelnemers een inspirerend kader vormen om ontwikkelingsideeën
voor het eiland tot stand te brengen. Plannen voor het eiland mogen niet ten koste gaan van de
kernwaarden van Terschelling (zie hoofdstuk 3: natuur, rust, ruimte en kleinschaligheid) en de vitaliteit
van het eiland en de bevolking. Men moet ontwikkelingsgericht bezig zijn. Dit is een ‘hybride proces’:
overheid, burgers en ondernemers hebben hierin allemaal een eigen rol te vervullen.
Toekomstbestendigheid is daarbij het sleutelwoord. Dit vindt men een woord dat beter de lading dekt dan
het te algemene begrip ‘duurzaamheid.’ Vitaal houdt in dat het toekomstbestendig is: levensvatbaar met
ruimte voor ontwikkeling. Dat vraagt om actieve ondernemers en een uitnodigende overheid: als een
ontwikkeling niet kan of mag, moeten partijen samen verkennen wat er dan wel kan in plaats van de
route dichtgooien of het heil te zoeken in eindeloze procedures.

Werkgelegenheid
De deelnemers geven aan dat de werkgelegenheid op Terschelling vooral gefocust is op het toerisme. Dit
heeft een aantal nadelen: seizoensgebonden, veel lager geschoolde banen, sterke afhankelijkheid van één
sector. Verbreding van de arbeidsmarkt is volgens hen dus een ‘must’. Belangrijke pijlers naast het
toerisme zijn de landbouw, de zeevaart en een kans ligt in de zorgeconomie (zoals zorghotels) en
innovatieve concepten, bijvoorbeeld in de duurzame energie. Hier zouden concrete plannen op
ontwikkeld moeten worden.
Technologische ontwikkelingen geven steeds meer kansen voor niet plaats- en tijdgebonden
werkgelegenheid. Het kan dus zo zijn dat de werkgelegenheid wel aan de wal wordt geregistreerd maar
dat eilanders dit invullen door meer thuis te werken en minder vaak naar de wal te forenzen. Nietplaatsgebonden werkgelegenheid is een mogelijkheid om jongeren en gezinnen voor het eiland te
behouden, of zelfs aan te trekken. De voorwaarden daarvoor moeten wel aanwezig zijn, denk aan snelle
internetverbindingen (eilandbrede wifi-spots en glasvezel) en goede en betaalbare bereikbaarheid van het
eiland.

Toeristische bedrijvigheid
Om het inkomen van deze veelal kleine ondernemers op een aanvaardbaar niveau te houden/krijgen, is
seizoensverbreding/-verlenging een goede mogelijkheid. Door de globalisering liggen hier kansen.
Mondiaal denken (adverteren) maakt het seizoen breder. Ook geven deelnemers aan dat er kansen liggen
in georganiseerde samenwerking met collega-Waddeneilanden: het aanbieden van een totaalconcept kan
dan ook voor Terschelling nieuwe impulsen geven. Het is niet langer vanzelfsprekend, dat badgasten elk
jaar op Terschelling terug komen.
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De kleinschalige bedrijvigheid, de zogenaamde papa-en-mama-bedrijven, geven geur en smaak aan het
eiland. Samenwerking met grote ondernemers (als voorbeeld Landal Greenpark genoemd) hoeft geen
gevaar te vormen voor de kleine bedrijvigheid: het organiserend en investerend vermogen zou wel eens
groter kunnen worden. Wel wordt gesteld dat vanuit de Terschellinger kernwaarde ‘authenticiteit’ het
belangrijk is om de kleinschaligheid te behouden. Maar niet ten koste van alles; kleinschaligheid is prima,
maar een ondernemer moet wel een goede boterham kunnen verdienen en voor continuering van zijn
bedrijf kunnen zorgen. Vernieuwing is noodzakelijk, maar wel zonder in te boeten op de kernwaarden.
Een grote promenade met grote hotels is een angstbeeld van veel ondernemers en burgers, dit is strijdig
met de eerder genoemde kernwaarden.
Het toerisme is een belangrijke levensader voor Terschelling. Het eiland en de bevolking moeten
gastvrijheid uitstralen. Dat begint volgens de deelnemers al in de veerhaven van Harlingen.
Bij de deelnemers leven verschillende beelden om de toeristische sector verder te ontwikkelen. Een deel
oordeelt, dat men op het eiland keuzes moet maken, durf te kiezen voor een bepaalde doelgroep en zet
hierop in. Anderen zeggen juist te willen inzetten op een gemêleerd doelgroep: geen elite-eiland worden
maar gastvrij blijven voor iedereen.
De noodzaak om een scherper beeld te hebben van wie de gasten zijn, wat hen beweegt en hoe de
maatschappelijke ontwikkelingen zijn, zou uit onderzoek moeten volgen. Het Toeristisch Recreatieve
Ontwikkelingsmonitor Terschelling (TROM) is als voorbeeldonderzoek genoemd om te herhalen.

Landbouw
Voor de bedrijvigheid op Terschelling is het van belang, dat er bedrijven van verschillende niveaus
aanwezig zijn en dat die bedrijvigheid divers is. Er moet aandacht blijven voor agrarische bedrijven omdat
de landbouw een belangrijke drager is voor het landschap. Agrarische bedrijven moeten de ruimte krijgen
te ontwikkelen nu de melkquota zijn afgeschaft. Verder zouden agrarische bedrijven gestimuleerd kunnen
worden om meer streekproducten te leveren, dit geeft meer diversiteit en past prima bij de gekoesterde
authenticiteit.

Openbaar vervoer
Een onvoldoende Ov-systeem heeft consequenties voor de ondernemers op het eiland. Bereikbaarheid is
een belangrijk item voor hen. Een verbeterd Ov-systeem (misschien zelfs gratis) zou het meenemen van
de eigen auto door de badgasten overbodig kunnen maken. Bovendien past het beter bij een groene en
duurzame uitstraling. De veerdienst moet betaalbaar en flexibeler zijn. De logistieke afhandeling in de
veerhaven is niet optimaal georganiseerd en moet aangepakt worden., zowel op Terschelling als in
Harlingen.
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Rol van de overheid en ondernemers
De overheid moet volgens de deelnemers met de samenleving mee bewegen, en met de ondernemers in
het bijzonder. De gemeente moet weten wat er speelt en goed kunnen luisteren. De overheid heeft
vooral een faciliterende rol en denkt met de ondernemers (ondernemersvereniging en
branchevereniging) mee. De eerste stap is met het ontwikkelen van de ontwikkelingsvisie op deze manier
gezet. Dit zou ook bij de collega-Waddengemeenten op deze manier moeten worden opgepakt (samen
toekomstbestendig). Daarnaast zou de gemeente bijvoorbeeld ook een jaarlijkse bijeenkomst met
ondernemers kunnen organiseren waarbij samen over invulling van het (ruimtelijk) beleid kan worden
nagedacht. Nu ervaren sommigen de overheid vooral als een “planologische belemmering”:
ontwikkelingen gaan sneller dan een bestemmingsplan kan bijhouden. Een mooi voorbeeld van met
elkaar in gesprek gaan, vonden deelnemers de bijeenkomsten ‘Et er oer ha’/ ‘Et 'r ower hewwe’/ ‘Et er oer
habbe’: het gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers,
die eerder georganiseerd zijn. Er is behoefte om goed geïnformeerd te zijn en vroegtijdig mee te denken.
De ondernemers moeten daarentegen ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen wordt door enkele
deelnemers aangegeven. Zo noemt men de samenwerking tussen de diverse ondernemerscollectieven
onderling onder de maat. Er zijn diverse partijen (o.a. zomerhuizeneigenaren) niet aangesloten bij
ondernemersverenigingen.
Oneerlijke concurrentie moet worden voorkomen. De overheid heeft daar ook een belangrijke rol in. Men
vraagt enerzijds een streng doch rechtvaardig optreden en handelen van de gemeentelijke overheid,
anderzijds is bij andere deelnemers de wens om vooral soepel om te gaan met de regels.
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H4. Opgaven en dilemma’s
Op basis van de hiervoor beschreven opvattingen over verschillende thema’s worden in dit hoofdstuk de
belangrijkste beleidsopgaven en dilemma’s op een rij gezet. Per onderwerp wordt de beleidsopgave kort
geanalyseerd, gevolgd door een aanbeveling voor het vervolg.

Algemeen
Landelijk en provinciaal beleid
Analyse opbrengst: Voor de verschillende beleidsvelden zijn door de deelnemers in de sessies opgaven
geformuleerd. Het valt op dat een aantal van deze opgaven raakvlakken heeft met landelijk en/of
provinciaal beleid (krimp, betaalbare woningvoorraad, zonne-energie, ondernemerschap en dergelijke)
Advies: Het valt aan te bevelen om in de ontwikkelingsvisie TS25 te verkennen wat deze landelijke en
provinciale opgaven zijn en daar in TS25 zoveel mogelijk op aan te sluiten. Dit geeft draagvlak en mogelijk
ook extra financieringsmogelijkheden.

Coöperatiemodel
Analyse opbrengst: Er is een aantal keren geopperd dat een coöperatiemodel de oplossing kan vormen
voor verschillende uitdagingen, denk daarbij aan woningbouw, duurzame energie, voedselvoorziening,
onderwijs en een eilander academie. Wat daarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn zou
onderzocht moeten worden. Waar is een dergelijke samenwerking tot een succes gekomen? Wat zijn
daarin de bouwstenen? En wat zijn de valkuilen? Wat past bij de eilandersituatie?
Advies: Door studenten onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden. Aanbod is door
waldeskundigen gedaan daarbij te faciliteren (landbouw/voedsel, economie, zorg, krimp).

Rol van de gemeente
Analyse opbrengst: De rol van de overheid kwam meerdere keren ter tafel. De deelnemers willen vooral
een meedenkende en faciliterende overheid. De gemeente moet vooral in gesprek blijven met burgers,
ondernemers en instellingen om zaken te agenderen, te informeren en te weten wat er leeft in de
samenleving.
Advies: Met deze interactieve sessies is de gemeente in gesprek met de samenleving, dit zou vaker
georganiseerd moeten worden, gecombineerd met opvolging geven aan besproken acties. Dat kan
bijdragen aan het versterken van het vertrouwen.
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Vitale samenleving
Wonen
Analyse opbrengst: Zorg voor voldoende en geschikte woningen voor de eilander bevolking is een
belangrijke opgave. Met name als het gaat om jongeren/de starters een woning te kunnen bieden. Het
lijkt erop dat er voldoende woningen te koop zijn, maar de koopprijzen liggen hoog. Probleem lijkt dus te
zitten in de huursector. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen genoemd die houvast kunnen geven
(flexibel bouwen, containers, permanente huur en dergelijke).
Advies: Maar hoe groot is de woningproblematiek precies? Bij welke doelgroepen liggen de problemen?
Welke behoeftes aan type woningen hebben de eilanders? Advies is om daar eerst een onderzoek naar uit
te voeren. Het Woningbehoefte onderzoek (WOBOF), in het verleden uitgevoerd door de provincie
Fryslân, kan antwoorden op deze vragen geven. In een nader uit te werken woonvisie kunnen keuzes
nader uitgewerkt worden.

Onderwijs
Analyse opbrengst: Het basisonderwijs lijkt goed georganiseerd te zijn. Passend onderwijs op het eiland
werkt prima. Knelpunten die genoemd zijn liggen bij de afwezigheid van een bovenbouw havo/vwo en
praktijkgericht onderwijs. Bij gebrek aan beide vormen van onderwijs zijn deze jongeren genoodzaakt om
naar de wal te reizen of in de kost te gaan. Met name deze laatste groep jongeren is daar sociaalemotioneel nog niet aan toe. Het reizen is duur (voor sommigen te duur) en boottijden sluiten niet goed
aan waardoor de jeugd door Harlingen zwalkt wanneer de school uit is. Er is in het verleden wel verkend
of het niet mogelijk is om bovenbouw havo/vwo naar het eiland toe te halen. Dat is dus niet gelukt.
Initiatief is toen door ouders genomen en deze zijn daar vervolgens mee gestopt. De geluiden waren
nogal tegenstrijdig op de bijeenkomsten, kan dit nu wel of niet geregeld worden? Het praktijkonderwijs
zou echt op Terschelling geregeld moeten worden. De waldeskundigen gingen nog een stap verder en
stelden de vraag of het niet mogelijk is om een academie op het eiland te realiseren. Er zijn interessante
onderzoeksvraagstukken genoeg (innovatieve projecten duurzame energie, teelt van cranberry’s,
zorgeconomie en dergelijke).
Advies: Verken de mogelijkheden naar een bovenbouw havo/vwo. Inventariseer de ervaringen van
eerdere pogingen. Er zijn verschillende oplossingen gegeven om dit uitvoerbaar te krijgen, genoemd zijn:
samenwerking met scholen aan de wal, Terschelling als proeftuin, teleonderwijs en samenwerking met
Zeevaartschool. Voor het praktijkgerichte onderwijs zullen overheid, ondernemers en onderwijs om de
tafel moeten. Wat is er nodig om het praktijkonderwijs op het eiland zelf te organiseren? De ondernemers
hebben in de bijeenkomsten aangegeven om vaker met de gemeente om de tafel te willen. Of er
inderdaad een academie op Terschelling gerealiseerd kan worden is een interessante case. Gezien de
levendigheid, de werkgelegenheid in de hooggeschoolde banen en het aantrekken van jongeren, dat het
allemaal oplevert, een goed idee om nader te verkennen. Het aanbod is in ieder geval gedaan om hier
studenten eens onderzoek naar te laten doen.
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Zorg
Analyse opbrengst: Dat de kosten van de zorg dermate hoog worden dat er iets gedaan moet worden is
evident voor de deelnemers. Mantelzorg op Terschelling in de zomer is problematisch, in de winter is het
juist ruim beschikbaar. Dit heeft te maken met de vele seizoensarbeid op Terschelling. Hoewel het
bekostigen van de zorg de overheid voor een complex dilemma stelt en een vergrijzend eiland druk geeft
op de zorg, is het onderwerp nauwelijks een bespreekpunt geweest tijdens de bijeenkomsten. Zijn er
buiten de beschikbaarheid van de mantelzorg in de zomer, geen andere dilemma’s in de zorg? Hoe houdt
je de zorg overeind op een sterk vergrijzend eiland?
Advies: Om dit thema een volwaardige plek te geven in de ontwikkelvisie is nadere verkenning en
verdieping noodzakelijk. Het valt op dat ouder worden op Terschelling nauwelijks besproken is tijdens de
sessies. Onderzoek, bijvoorbeeld uitgevoerd door Partoer, zou meer richting kunnen geven om dit thema
na de ontwikkelvisie verder uit te werken. Gezien de tijdsdruk op de ontwikkelvisie zou dit op basis van
bestaand onderzoek en expertise van bijvoorbeeld Partoer kunnen gebeuren.

Kwaliteit leefomgeving
Voorzieningen
Analyse opbrengst: Er zijn nogal wat discussies geweest over het gewenste voorzieningenniveau op het
eiland: wel of geen golfbaan/ skatebaan/ motorcross/ zorghotel, opzet van de bibliotheek, aanbod musea,
exploitabel maken van het zwembad, aanbod slecht weer voorzieningen. Er waren tijdens de
bijeenkomsten verschillende geluiden over hetzelfde onderwerp, de meningen waren verdeeld.
Advies: De toekomstvisie TS25 moet helder aangeven wat voor eiland Terschelling wil zijn. Waar kiezen
we voor? Wat willen perse niet? Daarmee wordt de visie een soort toetsingskader om te bepalen wat we
met het voorzieningenniveau willen. De verwachting is dat voor- en tegenstanders het waarschijnlijk op
deelonderwerpen nooit helemaal eens zullen worden, de ontwikkelvisie moet wel de keuzes voor wat
betreft de kwantiteit en kwaliteit van het voorzieningenniveau onderbouwen.

Veerhaven
Analyse opbrengst: Er is een aantal keren door de deelnemers aangegeven dat de logistiek in de
veerhaven niet optimaal is. De afhandeling van bagage, passagiers en auto’s is rommelig en leidt soms
zelfs tot gevaarlijke situaties. Daarbij geeft het dure parkeren ook geen gastvrije uitstraling. De boottijden
zouden beter op de wensen en behoeften van de eilanders moeten worden afgestemd (zie ook de
problematiek van de schoolgaande jongeren waarbij de retourboot niet goed aansluit) en de prijzen vindt
men (te) hoog voor de eilanders.
Advies: De gemeente Terschelling zou hierover in overleg kunnen gaan met Doeksen en de gemeentes
Vlieland en Harlingen en verkennen wat de mogelijkheden zijn. Mogelijk is hier een rol voor Streekwerk
Wadden.
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Duurzaamheid
Analyse opbrengst: De gemeente Terschelling en de eilanderbevolking streven een duurzame
ontwikkeling op het eiland na. Een ontwikkeling waarbij de zorg voor de natuur en het milieu voorop
staat, waarbij het unieke karakter van het eiland gewaarborgd blijft en ten volle benut wordt en waarbij
de afhankelijkheid van toevoer van het vaste land afneemt. Alle Waddeneilanden hebben daarom in 2007
in een gezamenlijk ambitiedocument het streven neergelegd om in 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn
op het gebied van duurzame energie en watervoorziening. Duurzame productie zal gekoppeld moeten
worden aan forse besparingen in gebruik: zowel bij water als bij energie. De deelnemers stellen dat de
huidige strategie volstrekt niet toereikend is om de ambitie van zelfvoorzienendheid te halen. Als deze
ambitie serieus wordt genomen, dan is concrete gerichte actie noodzakelijk. De deelnemers hebben
verschillende alternatieven aangedragen: bewustwording, duurzaam bouwen, windmolens, innovatieve
projecten als getijde stroming, coöperatie als organisatievorm.
Advies: Ambitie kan in de ontwikkelvisie gehandhaafd blijven mits daar ook actie op volgt. Een plan van
aanpak en passende organisatievorm zijn de eerste stappen.

Verkeersveiligheid
Analyse opbrengst: Hoewel de eilanderbevolking zich sociaal veilig voelt op Terschelling, is de
verkeersveiligheid wel een aandachtspunt. De deelnemers geven aan dat het autoluw maken wel mag
worden aangemoedigd (gratis openbaar vervoer, betere afhandeling bagage) maar men ziet geen
noodzaak dit te verplichten. Voor bepaalde gasten is het prettig dat ze de eigen auto mee kunnen nemen
naar het eiland. Een aantal knelpunten in de weginfrastructuur zijn aangegeven: scheiding van fiets- met
autoverkeer en scheiding van landbouw met overig verkeer is volgens de deelnemers noodzakelijk.
Advies: Aanpak knelpunten en autoluw maken eiland aanmoedigen. Kijk ook naar raakvlakken met
duurzame energie en de groene uitstraling van het eiland.

Natuur en landschap
Landschappelijke kwaliteit
Analyse opbrengst: De landschappelijke kwaliteit van Terschelling wordt door de deelnemers hoog
aangeschreven: het zijn de kernwaarden die het meest genoemd zijn. De deelnemers verwachten steeds
meer een toenemende druk op het landschap en de natuur vanuit onder meer landbouw, alternatieve
energie (zonnepanelen), golfbaan, wonen en andere uitbreidingsplannen. Een grote opgave voor de
gemeente zal volgens de deelnemers bestaan uit het evenwicht zoeken tussen behoud van de
kernwaarden enerzijds en ruimte geven voor ontwikkelingen met ruimtebeslag anderzijds.
Advies: Behoud van de huidige voorraad is noodzakelijk om niet in te boeten op de kracht van
Terschelling. Ruimtelijke ontwikkeling (woningbouw, zonneakkers en dergelijke) moet daarom
landschappelijk goed worden ingepast, eventueel met compensatie. Uitbreiding en projecten met
landschappelijke consequenties zouden bij voorkeur in, of ten koste van, het bosareaal moeten
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plaatsvinden. Het is aan te bevelen dat betrokken partijen en belanghebbenden met elkaar in gesprek
gaan bij uitwerken van ontwikkelingsplannen.

Kwaliteit bebouwde omgeving
Analyse opbrengst: De deelnemers vinden de nieuw-/verbouw van gebouwen niet altijd passen in de
omgeving. Daarnaast hebben de deelnemers aangegeven dat er een aantal ‘rotte kiezen’ op het eiland
zijn, veelal oude gebouwen met achterstallig onderhoud die niet langer meer in het landschapsbeeld
passen. Hierbij kan het gaan om agrarische gebouwen, panden op het bedrijventerrein of andersoortige
gebouwen als oude nutsvoorzieningen. Hier zou men volgens de deelnemers moeten durven kiezen voor
sanering.
Advies: Nadenken over transitie voor dergelijke gebouwen. Ga op zoek naar nieuwe passende functies.

Natuur
Analyse opbrengst: De deelnemers hebben met betrekking tot de natuur wensen en ideeën, die niet in de
eerste plaats tot het bestuurlijk domein van de gemeente behoren, maar waar juist de terreinbeherende
organisatie, in dit geval Staatsbosbeheer, de eerstaangewezen partij is. Het gaat dan over behoud,
uitbreiding, inrichting, beheer en toegankelijkheid van natuurgebieden.
Advies: In gesprek gaan met Staatsbosbeheer over wat vanuit gemeentelijke optiek wenselijk is. Het
Beheerplan Rijksgronden kan mee de basis vormen voor die dialoog.

Ruimte voor ondernemen
Werkgelegenheid
Analyse opbrengst: De werkgelegenheid op Terschelling is vooral gericht op het toerisme. Het inkomen
van werkgevers en werknemers in die sector is dus seizoensgebonden en daarmee kwetsbaar. Het
toerisme zou verder kunnen worden ontwikkeld (zie hierna) maar deelnemers zien ook kansen om
middels het niet-plaatsgebonden werken werkgelegenheid naar het eiland te halen. Daarvoor moeten de
randvoorwaarden wel geschikt zijn, met name een snelle internetverbinding (glasvezel) en wifi-hotspots
zijn dan noodzakelijk.
Advies: Verkennen wat de mogelijkheden zijn voor niet plaats- en tijdgebonden werkgelegenheid.
Inzetten om snel internet naar het eiland toe te halen. Afhankelijk van de uitkomsten dit promoten.
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Toerisme
Analyse opbrengst: Om de toeristische sector minder kwetsbaar te maken is door een deel van de
deelnemers gesteld dat Terschelling nu keuzes in de doelgroep moet maken: focussen op de jeugd of juist
op de ouderen, daarentegen zegt een ander deel dat focus op alle doelgroepen moet blijven. Ook
verbreding/verlenging van het seizoen kan zorgen dat het inkomen in de toeristische sector kan worden
opgeschroefd. Samenwerken met grotere ondernemers of met buureilanden, zorgtoerisme, globalisering
(meeste toeristen komen nog steeds uit Noord-Nederland) of organiseren van buitenzomerse activiteiten
kunnen ervoor zorgen dat gasten gedurende een langere periode naar Terschelling toekomen. Een
uitdaging die genoemd is, is hoe juist de gasten te triggeren die op zoek zijn naar kernwaarden als rust,
authentiek, kleinschaligheid: de kernwaarden die Terschelling heeft.
Advies: Kiezen tussen doelgroepen hoeft niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden: gedurende de
vakantieperiodes kan de focus en aanbod van activiteiten worden gelegd op de jeugd en gezinnen, buiten
het vakantieseizoen zou de focus meer op de ouderen kunnen worden gelegd. Er zijn meerdere kansrijke
oplossingen aangedragen maar het was opvallend hoe verschillend de beelden van de eilanders over ‘de
toerist’ zijn. Wie zijn onze badgasten, wat beweegt hen nu en in de toekomst en hoe ervaren zij het
verblijf op Terschelling? Het is daarom zeker aan te bevelen om het Toeristisch Recreatieve
Ontwikkelingsmonitor Terschelling (TROM) te herhalen. Ook is het aan te bevelen om kritisch naar
begrippen als klantgericht en gastvrij te kijken. Hier zijn ook waardevolle methodes voor beschikbaar,
zoals evaluatieonderzoek onder de gasten en/of het inzetten van ‘mystery guests’.

Landbouw
Analyse opbrengst: De landbouw is misschien niet de belangrijkste sociaaleconomische sector op het
eiland, toch speelt de aanwezigheid van de boeren een essentiële rol in de kernwaarden van Terschelling.
De boeren beheren het (polder)landschap en zorgen daarmee voor behoud en beheer van de
natuurwaarden (weidevogels) en landschappelijk beeld. Om de kernwaarden te behouden zien de
deelnemers geen verdere mogelijkheden voor grootschalige landbouwbedrijven op Terschelling.
Advies: Een aantal agrarische bedrijven heeft al nevenactiviteiten ontplooid naast de veeteelt. Denk
hierbij aan het vervaardigen van streekproducten of kamperen bij de boer. We noemen dit verbrede of
multifunctionele landbouw. Omdat de boeren gebonden zijn aan de kernwaarden van het eiland, zouden
zij gestimuleerd moeten worden om meer multifunctionele landbouw te beoefenen. Hier zou de
gemeente dan ook ruimte voor moeten geven.
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H5. Inhoudsopgave Ontwikkelvisie TS25
Terschelling in 2025
Huidige situatie
Trends en ontwikkelingen
Visie

Een krachtige samenleving
Wonen
Onderwijs
Zorg
Overige voorzieningen
Sociale en verkeersveiligheid

Een duurzame economie
Recreatie en toerisme
Landbouw en visserij
Horeca
Detailhandel
Bedrijventerrein
Overige (kleinschalige) bedrijvigheid

Een waardevolle omgeving
Milieu, klimaat en duurzaamheid en openbare ruimte
Natuur en landschap en cultuurhistorisch erfgoed
Infrastructuur, verkeer en vervoer en bereikbaarheid

Strategie en sturing
Sturingsfilosofie
Rol van de gemeente en anderen
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