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Doel:
Kort met elkaar van gedachten wisselen over de onderwerpen die in het Eilandakkoord zijn opgenomen en benoemen wat er
tot nu toe met de punten is gebeurd. Zitten we op koers en voldoet dat aan de verwachtingen en natuurlijk horen we graag
welke vervolgstappen er nog meer gezet kunnen worden op het gebied van toerisme en werkgelegenheid.

Dhr. Wassink gaat na het voorstelrondje kort in op het doorlopend gastenonderzoek Is
uitgevoerd en dient als basis voor een goed toeristisch beleid. Onder de eilanders zal een
aanvullend onderzoek plaatsvinden, over ervaringen en ideeën m.b.t. toerisme .
TOV/SET deelt mee in april, gezamenlijk met het TOF, een bijeenkomst te organiseren
betreffende het gastenonderzoek, waarbij uitkomsten inzichtelijk worden gemaakt en met name
het verhaal achter de cijfers wordt toegelicht.
Mw. Hoekstra zegt i.s.m. VVV en gemeente het gastenonderzoek is opgezet, vraagt of de VVV
ook op een of andere manier hierbij is betrokken? VVV bevestigt dit.
Mw. Hoekstra gaat verder in op het rapport. Rapport is neutraal, vindt het belangrijk dat de
diepte moet worden ingegaan met de uitkomsten van het onderzoek.
VVV benadrukt dat de zienswijzen gecombineerd dienen te worden met de cijfers, zodat
vervolgens conclusies worden getrokken.
Mw. Hoekstra refereert aan de raadsvergadering van 26 febr. jl., waarin besloten is het
gastenonderzoek 1x per twee jaren te doen, gezien de ervaringen en weinig substantiële
veranderingen in relatie tot de gasten.
Dhr. Wassink deelt mee dat in 2019 het onderzoek voor eilanders wordt opgestart.

VVV opteert de mogelijkheid om de gegevens uit het onderzoek, samen met gegevens uit
database Doeksen te combineren, zodat de kerngegevens voor het volgende seizoen bekend
zijn en duidelijk is welke verschuivingen er zijn.
Dhr. Wassink denkt dat de uitkomsten van het onderzoek, gebruikt kunnen worden om een visie
voor evenementen op te zetten.
Dhr. Lugt gaat in op het nieuwe evenement (Eilân) en de verschillende verhalen die worden
gehoord. Denkt dat jongeren positief tegenover het nieuwe evenement staan en het een
aanvulling is op het product Terschelling. Wat vinden de stakeholders?
SET als evenement wordt het toegejuicht, betreft een nieuwe doelgroep. Ook zorgen, noemt als
voorbeeld Into the Great Wild Open op Vlieland.
Dhr. Wassink het is van belang om de eilander ondernemers erbij te betrekken. Vult aan dat
Oerol ‘positief’ tegenover het evenement staat.
TOV zegt dat uitdrukking; Onbekend maakt onbemind hierop van toepassing is. Het is
belangrijk om te weten wat het draagvlak is?
Dhr. Wassink geeft aan dat het evenement binnen twee dagen was uitverkocht , De doelgroep
betreft 30 plussers en hoog opgeleid.
TCV noemt het knelpunt van marketing en promotie, zegt dat het Recreatieplatform en
Ondernemersfonds op dit evenement haaks kunnen staan. Ook weten we niet welke strategie
wordt gekozen, gezien het ontbreken van een evenementenstrategie. Vragen zoals; Hoe vol is
Terschelling met evenementen; Hoe ver gaan we; Wat willen we uitdragen; Wat zijn de
belangen van de verschillende ondernemers en SBB, moeten kunnen worden beantwoord.
TOV vindt indien het evenement breed gedragen wordt, dat het wellicht moet kunnen.
Mw. Hoekstra denkt dat voorkomen moet worden, om in de regelreflex te komen. Zegt dat
binnen het Recreatieplatform hierover wordt nagedacht en het binnen de marketingstrategie
past. Noemt aanvullend nog het gastenonderzoek dat 1x per 2 jaar wordt gehouden en het
aparte onderzoek onder de eilanders, waar gevraagd zal worden de ervaringen m.b.t. toerisme
en evenementen op het eiland.
VVV vindt dat er gewerkt moet worden aan een beleid waar kaders worden gesteld, aan de
hand van kaderstelling kan vervolgens getoetst worden. Als voorbeeld wordt suggestie gedaan,
dat het andere evenementen niet mag belemmeren.
TCV zegt dat het moeilijk is om te bepalen wat je wilt, vindt dat politiek. Wat we willen moeten
we formuleren met uitgangspunten en delen met de bevolking? Denk daarbij aan de punten
omgeving, lichtvervuiling etc.
SET zegt dat discussie ook loopt binnen de SET, er kan nu alleen worden getoetst op openbare
orde en veiligheid. Belangrijk is dat er instrumenten komen, waaraan evenementen getoetst
kunnen worden.
TCV meent dat economische gebondenheid met eilander ondernemers daarbij van belang is.
Dhr. Wassink suggereert dat dit bij de rechter waarschijnlijk niet houdbaar zal zijn.
Mw. Hoekstra vindt dat SBB hierin ook een positie heeft.
TCV zegt dat binnen het Recreatieplatform ook SBB vertegenwoordigd is, ze beseffen wat er
gaande is, voor punt draagvlak is men erg gevoelig.
Dhr. Bos vindt dat we met elkaar moeten praten waar we met elkaar naar toe willen.
Kleinschaligheid Natuur en Cultuur zijn voor het eiland belangrijke uitgangspunten. Meent dat
het eiland niet gebruikt moet worden voor dergelijke evenementen.
Dhr. Schweigmann vraagt of het onderzoek voor bewoners, dergelijke vraagstellingen naar
voren kan brengen.
Dhr. Wassink geeft aan dat het onderzoek eind dit jaar waarschijnlijk plaatsvindt.

Beleidsambtenaar gemeente bevestigt dit en zegt dat dergelijke onderzoeken altijd na het
seizoen gebeuren.
Dhr. Wassink benoemt het thema wonen is prioriteit 1 bij de gemeente en raakt ook de
ondernemers, gezien de nijpende tijdelijke woonruimte op het eiland.
TOV heeft de FUMO benaderd zegt dat paspoort voor de invullocaties niet bekend zijn.
Dhr. Wassink legt kort het proces uit van woonvisie, uitvoeringsprogramma en beleidsregels.
Zegt dat juridisch e.e.a. geborgd is. Het signaal dat ‘het stil is’ wordt meegenomen.
Dhr. Lugt vraagt hoe het zit met Woon Friesland, wanneer gaan we los? Het KLu terrein ligt nog
braak, terwijl bestemmingsplan er ligt.
Dhr. Wassink gaat in op de mogelijke tijdelijke huisvesting van personeel op de oude campus.
TCV is van mening dat eerst duidelijk moet zijn, het totale inzicht van het personeelsvraagstuk.
Huisvesten van personeel moet meer diepgang krijgen en goed worden onderbouwd. Wijst er
op om Doeksen hierbij in te schakelen en mogelijkheden te onderzoeken.
Mw. Hoekstra refereert aan de wandeling langs Dellewal en oude campus deze week. Er bleek
weerstand te zijn voor tijdelijke huisvesting op campus. Optie is ook dat een ondernemer gaat
verhuren. We moeten proberen om zaken met elkaar op te pakken.
TCV vindt dat er voor wonen een verschil is in bestaande locaties en nieuwe locaties.
Dhr. Wassink vraagt naar het inzicht; Van wie dat moet komen?
TCV, zegt ermee bezig te zijn.
TOV merkt op dat het aantrekken van personeel nijpender wordt en gaat escaleren.
Dhr. Lugt concludeert dat er een kentering gaande is, in het denken van seizoensgebonden
bedrijven op Terschelling. Opteert of het slim is om personeel permanent in dienst te houden.
TOV binnen TOV is de behoefte naar personeel voor het komend seizoen nog niet bekend.
TCV denkt dat de kwaliteitsverbetering die 20 jaar geleden ingezet en de seizoens-verbreding,
nu wellicht gevolgen zijn van de huidige tekorten op personeelsgebied.
Dhr. Schweigmann doet de suggestie te onderzoeken de koppeling ondernemer als huurder in
sociale woningbouw t.b.v. personeel.
Mw. Hoekstra deelt mee dat de Wb kade binnenkort deels worden afgesloten, vanwege
onderhoud. Vraagt de ondernemers hiermee rekening te houden!
TCV vindt, n.a.v. de begrotingsvergadering, de gemeente toch enigszins vastgeroest is in
bestaande regels. Heeft zich verdiept in erfpachtsituatie en relatie recreatiewoning en WOZ
waarde.
Dhr. Lugt denkt dat het Ameland model, een mogelijkheid is gezien het feit dat iedereen dan
zal meebetalen aan het ondernemersfonds.
Mw. Hoekstra zegt tot besluit dat we: niet in dogma's en mantra’s moeten blijven denken. De
grootste kostenpost voor de toerist is de recreatiewoning die wordt gehuurd, ook het bootkaartje
wordt genoemd. De verschillende aspecten worden meegenomen voor de verschillende
afwegingen die moeten worden gemaakt.
Alle betrokkenen worden bedankt voor hun aanwezigheid.

