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We begonnen dit jaar vol goede moed. Aan het begin van het jaar hebben we onze 

nieuwjaarsreceptie gehouden in de Griffel. Hierbij was het voltallige college aanwezig en ongeveer 40 

leden. Onze voorzitter had nog niet koud zijn veelal humorvolle speech uitgesproken of heel 

Nederland ging in een langdurige lock-down. Drama alom en een verloren seizoen dreigde.  

Ledenbijeenkomsten 

Gedwongen door corona zijn al onze aangekondigde ledenbijeenkomsten niet doorgegaan. Daarvoor 

in plaats hebben we een tweetal video bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten 

heeft het bestuur met de leden kunnen spreken maar vooral, hebben de leden hun zorgen en 

pijnpunten met het bestuur kunnen delen. We hebben ook uitgelegd wat onze vereniging in deze 

corona periode voor haar leden doet. 

Ledenvergadering  

Helaas is het niet mogelijk gebleken om fysiek bij elkaar te komen voor onze ledenvergadering. Via 

de mail hebben we onze leden gevraagd in te stemmen met de begroting van 2021 en de 

jaarrekening van 2019. Een aantal bestuursleden moesten worden herkozen. Dit is eveneens via de 

mail gerealiseerd. Dit jaar hebben we afscheid genomen van Lars Visser. Hij kon een bestuursfunctie 

van OPA niet meer combineren met zijn werk. Wij willen Lars bedanken voor zijn inzet en kritisch 

meedenken tijdens bestuursvergaderingen. Voor hem in de plaats is Jan Kienstra benoemd als 

bestuurslid. Jan is als specialist detailhandel bij uitstek op de hoogte van wat er in deze bedrijfstak 

speelt.  

Leden en ledenwerving 

Het aantal leden van OPA is het afgelopen licht toegenomen tot 120 leden. Ons streven is om te 

groeien naar 150 leden. De komende maanden gaan we stevig aan de gang om dit aantal te bereiken. 

Beachflag 

Het Ondernemers Platform Ameland heeft het initiatief overgenomen om eiland breed en bij alle 

ondernemers de beachflag ‘Welkom op Ameland’ te introduceren. Heeft u nog geen flag of is uw flag 

aan vervanging toe laat het ons via de mail weten. 

Overleg met gemeente en belangengroepen 

Vrijwel vanaf het begin na het uitbreken van corona en de landelijke lock down hebben we er bij het 

college op aangedrongen om via regulier overleg te bewerkstelligen dat alle gezichten erop waren 

gericht Ameland zo snel als mogelijk weer te openen voor onze toeristen. In dit overleg hebben 

zitting, burgemeester Leo Pieter Stoel, wethouder Theo Faber, een ambtenaar, OPA, VVV, 

Wagenborg, horeca, detailhandel en de groepsverblijven. We spreken met elkaar over uiteenlopende 

onderwerpen.  

Het was al heel snel duidelijk dat er massaal werd geannuleerd. Later in het proces bleek dat de 

afvaarten deels het bottleneck waren. We hebben Wagenborg gevraagd op te schalen om in april en 

mei vaker te gaan varen. We hebben de gemeente gevraagd soepel om te gaan met het incasseren 

van toeristenbelasting en andere gemeentelijke heffingen. Gezamenlijk hebben we gewerkt aan het 

heropenen van het eiland door afspraken te maken en deze afspraken zoveel mogelijk vast te leggen 

in werkbare protocollen. Vanaf 1 juni waren onze toeristen weer welkom. Ondanks de drukte in de 



zomer is het voorjaar verloren gegaan. De gederfde omzet is door veel ondernemers niet meer goed 

gemaakt.  

In alle gezamenlijke gesprekken is onze aandacht mede gericht geweest op de bedrijven die niet of 

maar ten dele weer konden opstarten. De groepsverblijven en strandrit-ondernemers zijn door alle 

maatregelen het hardste getroffen. Zijn konden en mochten niets. Sommige ondernemers zijn uiterst 

creatief te werk gegaan maar toch, het seizoen moet als verloren worden beschouwd. Helaas ziet het 

begin van het komende jaar er voor hun nog niet positief uit. 

Met elkaar hebben we afgesproken om voorlopig door te gaan met deze bijeenkomsten. De 

frequentie hebben we teruggebracht naar eenmaal per maand. Als OPA zijn we blij met deze 

bijeenkomsten. We kunnen ons verhaal kwijt, de zorgen naar voren brengen die we van onze leden 

horen en met de anderen overleggen hoe we deze crisis het beste kunnen aanpakken. 

Economische visie  

De economische visie is vastgesteld door de raad. Eén van de eerste deelonderwerpen waar een 

vervolg aan wordt gegeven is het horecabeleidsplan en de detailhandel-structuurvisie. Helaas door 

corona is hier het afgelopen jaar door de gemeente niets aan gedaan. Wij hebben onderwijl 

begrepen dat begin volgend jaar dit weer wordt opgepakt. 

Overleg met de horeca vereniging Ameland 

Het afgelopen jaar is er uitsluitend informeel overleg geweest. De fysieke vergadering van begin 

oktober is door de toename van het aantal besmettingen niet door gegaan. Toch hebben wij als 

bestuur behoefte aan overleg. We willen graag onderwerpen op elkaar afstemmen, met elkaar in 

contact blijven en de schouders zetten onder  de corona aanpak. Wij hebben de horeca vereniging 

uitgenodigd om via video overleg met elkaar te vergaderen. 

MKB overleg Waddeneilanden 

Begin dit jaar tijdens de lock down is er intensief contact geweest met de overige waddeneilanden. 

Onze angst om langdurig afgesloten te worden van de buitenwereld hebben we met elkaar 

besproken. Dit heeft ertoe geleid dat we bij de rederijen gezamenlijk het verzoek hebben neergelegd 

om vaker te varen. De rederijen hebben uiteindelijk gestadig aan het aantal afvaarten in de 

weekenden opgevoerd. We hebben ook een brief geschreven aan het ministerie waarin we verzocht 

hebben om extra compensatie. De gedachte hierachter is dat onze bedrijven geen achterland hebben 

en 100% afhankelijk zijn van eigen inwoners en toeristen. We hebben onze zorgen ook neergelegd bij 

Kamerleden. Tijdens een video bijeenkomst met Thierry Aartsen en Aukje de Vries hebben wij begrip 

gevraagd voor de moeilijke situatie waarin de eilandondernemers terecht zijn gekomen. We blijven 

met elkaar in contact, onze zorgen zijn ook hun zorgen. 

Waddencampus 

De werkgroep is regelmatig fysiek en via video bijeen geweest. Tijdens deze bijeenkomsten is er 

gesproken over de lopende projecten. Wat opvalt is dat steeds meer HBO instituten de 

waddencampus weten te vinden. Zij brengen met grote regelmaat studenten in contact met het 

Amelander bedrijfsleven voor het uitvoeren van onderzoeken. We hebben daarnaast gesproken over 

het verzelfstandigen van de waddencampus. De waddencampus is nu nog onderdeel van de 

gemeente Ameland. Al langer bestaat er de behoefte om de waddencampus om te vormen tot een 

stichting. Als penvoerder heeft OPA hier begin dit jaar subsidie voor aangevraagd en gekregen. De 

voortgang is er, het kan altijd sneller maar, zoals het er nu naar uitziet wordt er op korte termijn een 



kwartiermaker benoemd die deze kar met de projectgroep gaat trekken. Uiteindelijk willen we dan 

over een aantal maanden daadwerkelijk de stichting oprichten.  

Lange termijn veerverbinding 

Na veel discussie heeft de projectgroep een advies gegeven aan de minister. Wij hebben het 

afgelopen jaar niet meer fysiek kunnen vergaderen over dit advies. De minister heeft in een brief aan 

de tweede kamer drie voorstellen neergelegd. Twee van deze voorstellen worden verder uitgewerkt. 

De voorstellen betreffen het vertrek van de veerboot vanuit Holwerd en het vertrek vanuit Ferwerd. 

Wij hebben u het afgelopen jaar hierover uitgebreid geïnformeerd. Graag verwijzen wij u nog naar de 

brief van de minister.  Het derde advies, een tunnel naar Ameland, wordt niet verder uitgewerkt. Het 

Ondernemers Platform Ameland heeft bij de projectgroep haar zorgen geuit over de invloed die de 

natuurverenigingen hebben in de uiteindelijke keuze of wij op Ameland op dezelfde wijze kunnen 

blijven ondernemen met de zelfde hoeveelheid toeristen als nu. Uiteraard dwingen wij af dat we 

blijven meepraten en de belangen van onze leden blijvend kunnen verwoorden.  

Gebiedsagenda Wadden 

De gebiedsagenda Wadden heeft voor behoorlijk wat discussie op het eiland gezorgd. Zoals bekend 

mag worden verondersteld heeft dit rapport geen enkele juridische waarde.. Toch is de kans 

aanwezig dat in de toekomst dit rapport wordt gebruikt om bepaalde activiteiten of werkzaamheden 

te verbieden of een andere sturing te geven aan een proces. Voor Ameland is heel belangrijk dat het 

baggeren blijft doorgaan totdat er een voor alle partijen aanvaardbare oplossing is voor een goede 

bereikbaarheid van het eiland. OPA heeft hier al vaak voor gewaarschuwd. Uiteindelijk is er geen 

einddatum vermeld in het rapport voor wat betreft het baggeren van de vaargeul.  

Holwerd aan Zee 

De mannen achter Holwerd aan Zee zijn het afgelopen jaar gestaag verder gegaan. Binnenkort 

hebben we bestuurlijk overleg. Wellicht kunnen we ze op korte termijn uitnodigen voor een 

volgende ledenvergadering waarin zij hun vorderingen kunnen toelichten. 

Ondernemersfonds 

Begin dit jaar heeft een delegatie van het bestuur gesproken met Klaas van der Berg. Klaas heeft een 

stappenplan gemaakt. Door corona is het vervolg op het ondernemersfonds langdurig stilgelegd. In 

een gesprek met de burgemeester is kenbaar gemaakt dat we dit graag weer op de agenda willen 

hebben. De burgemeester is in zijn vorige gemeente betrokken geweest bij het oprichten van een 

ondernemersfonds. Onlangs hebben we opnieuw bij het college dit onderwerp aangekaart. We 

hebben duidelijk gemaakt dit graag verder te willen onderzoeken. Het college komt op korte termijn 

met een reactie.  

Onderzoek personeelshuisvesting 

Met de gezamenlijke waddeneilanden hebben we opdracht gegeven om te onderzoeken hoe het is 

gesteld met de huisvestingsproblematiek op de waddeneilanden. Dit onderzoek is uitgevoerd door 

een extern buro en moet duidelijk maken waar de huisvestings-knelpunten liggen en waaraan 

behoefte is. Dit rapport is klaar. Het bestuur heeft onlangs hierover gesproken maar is niet onderste 

boven van de kwaliteit van het onderzoek. Het bestuur is van mening dat door het geringe aantal 

respondenten niet een getrouw beeld ontstaat van de daadwerkelijke problemen op ons eiland. 


