
Jaaroverzicht Ondernemers Platform Ameland 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich met diverse onderwerpen beziggehouden. 

In dit overzicht geven wij hiervan een opsomming.  

Bestuur 

Het bestuur vergadert vrijwel maandelijks. Er is regelmatig onderling overleg. Onze leden informeren 

wij via ledenbijeenkomsten, nieuwsbrieven en de website. Voor de ledenbijeenkomsten nodigen wij 

inspirerende sprekers uit die ons iets kunnen vertellen over de voorliggende onderwerpen. 

Ledenbijeenkomsten 

29 mei 2018 

Tijdens deze bijeenkomst was Gedeputeerde Sander de Rouwe onze gast. In het kader van de 

provinciale MKB-tour heeft hij nogmaals benadrukt dat het MKB de banenmotor van de provincie is. 

Verder heeft hij gesproken over subsidiemogelijkheden via Ynbusines. Wij hebben hem eraan 

herinnerd dat een goede veerverbinding uiterst belangrijk is voor de economie van Ameland 

22 Juni 2018 

De haringparty op het strandpaviljoen in Ballum viel eigenlijk letterlijk in het water. Noodgedwongen 

moesten we naar binnen uitwijken maar de party was gezellig en de opkomst bemoedigend. 

19 november 2018 

Tijdens deze bijeenkomst was wethouder Theo Faber onze gast. Hij heeft een inleiding gehouden 
over het gemeentelijke beleid na het tot stand komen van de nieuwe coalitie. Vrij uitvoerig is Theo 
ingegaan op de onderwerpen die de komende jaren actueel worden. Vragen van de aanwezigen 
werden uitvoerig beantwoord. De wethouder heeft toegezegd regelmatig aanwezig te willen zijn op 
onze ledenbijeenkomsten. Na de pauze heeft Eigen Veerdienst Ameland een presentatie gegeven 
van hun plannen. 
7 januari 2019 
Dit jaar hebben wij voor het eerst een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. De opkomst in Nescafe was 
bijzonder, de sfeer was geweldig en de ambiance meer dan bijzonder. Vanaf 2020 organiseren we de 
nieuwjaarsreceptie tezamen met de gemeente en Koninklijke Horeca Ameland. 
28 februari 2019 
Deze inspiratieavond is tezamen met de Waddencampus georganiseerd. Het ging uitsluitend over 
circulaire economie. Interessante sprekers, prima workshops en volop belangstelling. 
Mei 2019 
In mei 2019 hebben we een voorlichtingsavond georganiseerd over de voors en tegens van een 
Ondernemersfonds op Ameland. Gastspreker Klaas van der Berg heeft hierover een inleiding 
gehouden. De mannen achter het Camminghaslot hebben na de pauze ons verteld wat hun 
bedoeling is en hoe zij de gemeente hierin willen betrekken. 
 
Economische Visie 

Het Ondernemers Platform Ameland is niet direct betrokken geweest bij het tot stand komen van de 

Economische Visie. Via de klankbordgroep Toeristisch Ameland en via diverse publieke 

bijeenkomsten hebben wij onze inbreng gegeven. Op deel gebieden zoals het horeca beleidsplan en 

de detailhandelstruktuurvisie worden wij wel betrokken.  

  



Langetermijn veerverbinding Ameland 

Vanaf het begin praten we via de adviesgroep Langetermijn veerverbinding Ameland mee over de 

oplossing van een goede bereikbaarheid van Ameland. Afwisselend zitten Jan Wibier en Klaas 

Touwen met andere stakeholders aan tafel om mee richting en sturing te geven aan dit proces. Via 

onze nieuwsbrieven hebben wij onze leden hierover geïnformeerd. Eind dit jaar moet het rapport 

klaar zijn.  

Vervoersvisie Ameland 

De gemeente Ameland is bezig met haar eigen Vervoersvisie. Wij proberen hier onze invloed uit te 

oefenen.  Een aantal malen zijn wij uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. Het definitieve 

rapport is nog niet gereed. 

MKB Overleg waddeneilanden 

In Harlingen is er tweemaal gesproken met vertegenwoordigers van de ondernemers van de andere 

waddeneilanden. Uiteenlopende onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Het blijkt dat we op alle 

eilanden met dezelfde onderwerpen te maken hebben: huisvesting, personeelstekort,  rederij, 

vaargeul, overleg gemeente. 

Gebiedsagenda Wadden 2050 

Als belangbehartiger van de ondernemers is het van evident belang om onze visie en mening te 

geven over de toekomst van het Waddengebied, de bereikbaarheid van Ameland en de toekomstige 

economische ontwikkelingen. Ondanks het gegeven dat dit document geen rechtskracht heeft kan 

hier in de toekomst wel beleid uit ontstaan. Juist voor ons als ondernemers is het belangrijk om te 

laten horen hoe wij over de toekomst denken. Natuurlijk houden wij rekening met de unieke 

omgeving waarin wij wonen en werken. Maar we willen er wel zeker van zijn dat de generatie na ons 

ook een kans krijgt. 

Overleg college gemeente Ameland 

In februari 2019 is er voor het eerst gesproken met het college. Dit gesprek mag rustig als positief 

worden betiteld. We hebben over vele onderwerpen gesproken waarbij huisvesting en 

personeelsgebrek een duidelijk item waren. We hebben afgesproken om tweemaal per jaar met 

elkaar te overleggen. De volgende bijeenkomst staat gepland voor het najaar.   

Waddencampus 

Het Ondernemers Platform Ameland is partner van de Waddencampus. Wij zien de noodzaak om 

Ameland te verduurzamen en een bijdrage te leveren aan het stimuleren van een circulaire 

economie op Ameland. Via de waddencampus is het voor bedrijven mogelijk om onderzoeksvragen 

neer te leggen die door studenten van uiteenlopende onderwijs instituten kunnen worden 

beantwoord. Daarnaast willen wij via de Waddencampus en tezamen met onderwijsinstituten in 

Leeuwarden een bijdrage leveren aan het opleiden van medewerkers in beroepsgroepen waar een 

chronisch tekort is aan medewerkers. Wellicht is het mogelijk om aansluiting te zoeken bij de 

Ameland Academy om gezamenlijk te komen tot een krachtig opleidingsinstituut. Om de 

Waddencampus in de toekomst voldoende body te geven en te realiseren dat er bestendigheid 

ontstaat wordt er nagedacht om met meerdere partners de Waddencampus onder te brengen in een 

stichting. 

  



Overleg Horeca Vereniging Ameland 

De HVA is de vertegenwoordiger van de horeca bedrijven op Ameland. Zij vertegenwoordigen met 

verve deze beroepsgroep. Ongeveer 14 horeca bedrijven zijn ook lid van OPA en zien nadrukkelijk de 

toegevoegde waarde om via een gezamenlijke ondernemersvereniging via overleg invloed uit te 

oefenen op beleid of inspraak te hebben op meerdere onderwerpen. Het bestuur heeft onlangs 

gesproken met het bestuur van HVA. Dit goede overleg smaakt naar meer en we hebben afgesproken 

om elkaar tweemaal per jaar te ontmoeten. Tijdens dit overleg heeft de HVA medegedeeld dat zij 

een eigen opleidingsinstituut willen starten: Ameland Academy. Zij willen op deze wijze proberen om 

medewerkers op te leiden om zodoende het grote tekort aan vak-personeel het hoofd te bieden. Een 

deel van het bestuur is aanwezig geweest bij de lancering van dit plan in het Natuurcentrum. 

Betrokkenheid Herziening horeca beleidsplan en detailhandel-structuurvisie 

Het Ondernemers Platform Ameland is door de gemeente Ameland gevraagd mee te denken over de 

herziening van het Horeca beleidsplan en de detailhandel-structuurvisie. Wij willen hier graag een 

bijdrage aan leveren.  Wij hebben onze horeca- en detailhandel leden uitgenodigd voor de evaluatie 

avonden die verspreidt over het eiland plaatsvinden.  

Op het moment dat er sprake was van herziening van het horeca beleidsplan en detailhandel-

structuurvisie heeft OPA aangegeven hier nauw bij te willen worden betrokken. Wij willen graag 

meedenken en meepraten en vinden dat het horecabeleidsplan niet uitsluitend de horeca bedrijven 

aangaat maar dat wij gezamenlijk als ondernemers hier een mening over mogen hebben.   

Ondernemersfonds 

Het ontwikkelen van een ondernemersfonds is een wens van OPA en een aantal ondernemers. De 

eerste stappen zijn gezet om te komen tot een breed gedragen plan. Het bestuur komt hier in het 

najaar bij haar leden op terug. 

Bemiddeling klachten van ondernemers 

Het afgelopen jaar is het een aantal keren voorgekomen dat onze bemiddeling is gevraagd bij het 

oplossen van problemen. Het bestuur doet dit met liefde en realiseert zich dat het een kwestie van 

communicatie is om problemen te voorkomen of op een goede manier met elkaar te overleggen. 

Daarnaast hebben wij via onze contacten te ingangen om vragen in goede banen te leiden. 

 

  

 


