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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  

t.a.v. mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

 

Harlingen, 3 juni 2020 

 

Onderwerp: Maatregelenpakket Waddeneilanden 

 

 Geachte mevrouw Keijzer, 

Als vervolg op de brief d.d. 21 april 2020 van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de 

Provincie Fryslân (met als kenmerk 01756984) bieden wij u in deze brief een nadere onderbouwing 

aan van het verzoek om economische steun in verband met de coronacrisis. Graag gaan wij hierover 

op korte termijn constructief met u en het ministerie van Binnenlandse Zaken vanuit hun 

betrokkenheid in het Waddenconvenant, in gesprek. De economische gevolgen zijn voor de 

Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische 
structuur van de eilanden. Met meer dan 5 miljoen toeristen per jaar op 25.000 inwoners zijn vrijwel 

onze gehele economie en de gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van het toerisme 

(zie ook bijlage 1).  

 

Maatregelen pakket Waddeneilanden in twee stappen 

Om de crisis in economisch opzicht het hoofd te kunnen bieden, zijn twee stappen noodzakelijk als 

onderdeel van een maatregelenpakket Waddeneilanden. Hiervoor vragen wij een financiële 

ondersteuning van totaal 38 miljoen van het Rijk.  

De korte termijn behelst het zoveel mogelijk beperken van de directe economische schade van de 

coronacrisis voor bedrijven en overheden. Omdat er voor de Waddeneilanden momenteel 

nauwelijks economische alternatieven zijn, gaat het om langdurig negatieve gevolgen. We willen het 

toeristisch seizoen van dit jaar en de komende jaren zoveel mogelijk redden door binnen de 1,5 

meter economie onze toeristische capaciteit maximaal te benutten. Voor de toeristische sector geldt 

echter dat bestaande regelingen als de tranches van de NOW en de TOZO onvoldoende soelaas 

bieden. Ook de houdbaarheid van de gemeentefinanciën staat door het wegvallen van de inkomsten 

uit toerisme zodanig onder druk dat gemeenten zonder steun de begroting 2020 niet meer sluitend 

zullen krijgen.  

In de tweede stap is het noodzakelijk om toe te groeien naar een nieuwe, veilige, duurzame en meer 

weerbare economie. Dit vraagt om diepte investeringen in verbreding en diversificatie van 

economie, de circulariteit, kwaliteit en veiligheid van de toeristische infrastructuur en de innovatie 

van het ondernemerschap. De projecten die wij in het kader van ons opgestelde Programma 

Waddeneilanden beogen, spelen daar al op in. Wij vragen u in dit kader om ondersteuning voor de 

noodzakelijke transitie en innovatie. 

Eerste stap: Urgente ondersteuning voor de korte termijn (2020) 

Deze ondersteuning heeft als doel de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het toerisme te 

beperken, de leefbaarheid op de eilanden in stand te houden en de gemeentelijke financiën op orde 

te houden. 
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Daling van het aantal toeristen 

Als gevolg van het coronavirus en de ‘1,5 meter economie’ nemen de toeristenstromen naar de 

Waddeneilanden af. Waar Goede Vrijdag bij mooi weer normaliter een van de drukste dagen op de 

Waddeneilanden hoort te zijn, was het vrijdag 10 april 2020 zonnig maar doodstil op de eilanden. De 

belangstelling van toeristen voor de Waddeneilanden neemt ondertussen al weer toe, zeker nu de 

mogelijkheden voor vakanties buiten Nederland beperkt zijn. De verblijfscapaciteit zal echter, nog 

los van eventuele faillissementen, lager zijn dan normaal bijvoorbeeld door onderbenutting van 

groepsaccommodaties (circa 10% van totale eilander beddencapaciteit). Ook zullen er geen 

bezoekers van festivals zijn, zoals het tiendaagse Oerolfestival met jaarlijks 50.000 bezoekers, Into 

the Great Wide Open of evenementen zoals de Ronde om Texel. De vele evenementen op onze 

eilanden vormen een  cruciaal onderdeel van het toeristisch seizoen.  

Wat onze situatie uitzonderlijk maakt t.o.v. andere regio’s is dat wij uitsluitend per veerboot of eigen 
boot te bereiken zijn. Bepalend voor de toeristenstroom is dan ook de vervoerscapaciteit van deze 

veerboten. Normaal zetten de veerboten circa 4,5 mln passagiers over per jaar; goed voor zo’n 8 tot 
9 mln overnachtingen. Op dit moment is deze vervoerscapaciteit noodgedwongen teruggebracht 

naar rond 40% (door 1,5m-maatregelen en langere in- en ontschepingstijd). Ook in de jachthavens is 

de beschikbare capaciteit lager. Als eilanden zijn wij voor 100% afhankelijk van het vervoer per boot, 

de veerverbindingen zijn onze levensader. Daarmee vormen de boten ook een bottleneck: als het 

vervoer niet goed geregeld is, gaat dit ten koste van de bedrijvigheid op de eilanden.  

Met uitzondering van de boten naar Vlieland (volgens de concessiehouder) kan de capaciteit 

enigszins worden verhoogd door meer afvaarten, schepen en spreiding (verplichte reservering) te 

realiseren, maar dat vraagt om extra investeringen in terminals, samenhangende voorzieningen en 

om gecertificeerde personele capaciteit. Per saldo schatten we in dat de Coronacrisis over 2020 

minimaal een halvering van het aantal toeristen ten opzichte van 2019 betekent. Ook voor de 

langere termijn zullen er gevolgen zijn. 

Verliezen in de toeristische bedrijfstak en andere sectoren 

Ca. 70% van de eilander economie (> € 300 mln) en tenminste 60% van de ca. 10.000 fte’s is direct of 

indirect afhankelijk van het toerisme
1
. We verwachten een daling van het BRP op de 

Waddeneilanden van ca. € 160 mln (30%) en een verlies aan werkgelegenheid van 2.300 fte’s (rond 

3.400 banen) door de coronacrisis. Daarbinnen krijgen de horeca, verblijfstoerisme en detailhandel 

de grootste klappen op. Deze sectoren zien hun omzet met 50% tot soms wel 60% slinken. Het 

grootste gevaar ligt daarbij in de mono-economie: wanneer bedrijven failliet gaan, betekent dat dat 

gezinnen moeten vertrekken (naar de vaste wal), omdat er geen alternatief in de vorm van andere 

werkgelegenheid is. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de leefbaarheid op de eilanden, 

teruglopende inwoneraantallen brengen vervolgens de vitaliteit in gevaar en daardoor komen 

voorzieningen onder druk te staan, bijvoorbeeld door minder kinderen op de scholen.  

Hoewel faillissementen onontkoombaar zullen zijn, willen de gemeenten de schade zoveel mogelijk 

beperken. Zowel om de economische structuur in stand te houden als vanwege de maatschappelijke 

gevolgen. Daarom willen wij vanuit het maatregelenpakket een budget van € 5 mln reserveren voor 

ondernemers op onze eilanden (binnen de geldende staatsteunregels). Daarbij kan gedacht worden 

aan het uitstellen of kwijtschelden van gemeentelijke heffingen zo lang dit noodzakelijk is voor het 

voortbestaan van deze bedrijven, en passend binnen het fiscaal rijksbeleid in verband met Corona. 

Wij willen hier een bedrag van € 5 mln voor reserveren.  

Daarnaast zullen wij flinke investeringen moeten doen voor de uitvoering van de inmiddels door de 

gezamenlijk (ondernemers, organisaties, gemeenten) opgestelde actieplannen 1,5 meter economie 

                                                           
1
 Bron: CBS (2020). Dit is gebaseerd op FTE’s (voltijdseenheden). In de praktijk zal het gaan om meer banen (inclusief deeltijd- en    

   seizoensgebonden werk).  
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op basis van de regels van het Rijk, de veiligheidsregio’s en brancheorganisaties. De kosten voor o.a. 

extra sanitaire voorzieningen, dranghekken, bewegwijzering, BOA’s (incl vervoer) en gastvrouwen en 
–heren  (i.t.t. walgemeenten hebben de eilanden normaal nauwelijks BOA’s in dienst) schatten wij in 

op een totale investering van ca. € 3 mln.  

Derving gemeentelijke inkomsten 

De gemeentefinanciën van de Waddeneilanden zijn in hoge mate afhankelijk van het toerisme. 

Jaarlijks vloeit er ca. 28 mln in de gemeentekas uit heffingen op toerisme. Deze inkomsten zijn hoger 

dan die voor andere gemeenten van vergelijkbare grootte, maar de kosten om het 

voorzieningenniveau voor de eigen inwoners in stand te houden (voor ca. € 20 mln van de 
inkomsten) liggen ook veel hoger. De Waddeneilanden verkeren door hun geïsoleerde ligging 

(zonder gemakkelijk bereikbaar achterland) in een bijzondere situatie, waardoor ondanks het relatief 

klein aantal inwoners toch een heel compleet voorzieningenpakket aanwezig moet zijn. Zou in dit 

voorzieningenaanbod gesneden worden, voor zover dat al op korte termijn mogelijk is, dan betekent 

het een te grote aantasting van de leefbaarheid voor de eilandbewoners en daarnaast natuurlijk ook 

het aantasten van de toeristische infrastructuur. Dat laatste belemmert een toekomstig herstel van 

het toerisme nog meer. Het overeind houden van de Waddeneilanden als toeristisch gebied van 

wereldklasse is niet alleen van belang voor de economie en inwoners van de eilanden zelf, maar voor 

heel Nederland, nu buitenlandse bestemmingen voorlopig buiten beeld zijn en Nederlanders toch 

graag even ontspannen willen tijdens een (korte) vakantie. 

Dat minder toeristen tot minder uitgaven voor de vijf gemeenten zou leiden, is niet het geval. Het 

overgrote deel van de uitgaven (80%-90%) betreft vaste kosten voor de exploitatie en onderhoud 

van bestaande voorzieningen en infrastructuur.  

Een halvering van het toerisme (reële verwachting) betekent een inkomstenderving van € 12 

miljoen, die wij niet uit andere inkomsten of bezuinigingen kunnen dekken. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om gederfde inkomsten uit de toeristenbelasting en parkeer- en havengelden. Of dat 

de volgende jaren ook het geval is, hangt er onder meer van af of een geringer aantal toeristen 

wordt gecompenseerd door een langere verblijfsduur en/of verlenging van het seizoen.  

Tweede stap: Ondersteuning voor de langere termijn (vanaf 2021) 

Ondersteuning voor de korte termijn lenigt de acute financiële noden van de Waddeneilanden, maar 

biedt geen structurele oplossing. De Waddeneilanden werken zelf al hard aan maatregelen voor een 

duurzame transitie van de economie. Het gaat enerzijds om vernieuwing van het toerisme en 

anderzijds om een verbreding van de economie om de afhankelijkheid van het toerisme te 

verminderen. Om deze veranderingen mogelijk te maken zijn investeringen nodig die de eilanden en 

haar ondernemers zelf niet kunnen dragen.  

In het Programma Waddeneilanden (de eerder bij het ministerie van LNV ingediende aanvraag voor 

de regiodeal) is een toekomst- en uitvoeringsgericht pakket aan maatregelen voorgesteld gericht op 

slimme economische groei, verbreding van economie en scholing, verduurzaming (onder andere in 

het kader van het Klimaatakkoord) en het in stand houden van de leefbaarheid op de eilanden. Qua 

toerisme willen we ingezet beleid continueren, overtoerisme tegengaan en nog sterker inzetten op 

kwaliteit en duurzaam toerisme in balans met natuur, landschap en leefbaarheid. Randvoorwaarde 

hierbij is dat een bezoek aan de Waddeneilanden voor alle inkomensgroepen toegankelijk moet 

blijven, wat vraagt om een gedifferentieerd aanbod aan voorzieningen. De coronacrisis maakt eens 

te meer duidelijk dat het voorgestelde pakket aan maatregelen onontkoombaar is om de economie 

en leefbaarheid van de Waddeneilanden ook op termijn in stand te houden. Voor een beknopt 

overzicht van de maatregelen verwijzen wij naar factsheet 2. 

Het totale investeringsbedrag voor het Programma Waddeneilanden bedraagt € 36 miljoen, 
waaronder een gewenste bijdrage van € 14 miljoen vanuit de regio (Waddengemeenten en 
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provincies) en een bijdrage van € 14 miljoen als diepteinvestering door het Rijk. Vanuit de in deze 
brief naar voren gebrachte overwegingen en omstandigheden vragen wij u daarom om 

medefinanciering van dit Programma Waddeneilanden te heroverwegen als onderdeel van het 

gevraagde maatregelenpakket. Een deel van dit geld kan als revolverend fonds worden ingezet. 

Zonder ondersteuning van de gemeenten op korte termijn zullen de eilanden geen middelen hebben 

voor hun bijdrage van € 7 miljoen aan dit Programma Waddeneilanden. In het Waddenconvenant 

onderschrijft het Rijk de unieke positie van de eilanden. Op grond van die bijzondere positie wordt 

nu ook dit beroep gedaan. Immers, in het convenant staat dat BZK zich inzet om “door middel van 
een ambtelijke liaisonfunctie bevorderen van de interdepartementale coördinatie op Rijksniveau ten 

aanzien van beleidsvoorbereiding en -uitvoering, met als uiteindelijk doel de totstandkoming van 

beter op de specifieke situatie van de Waddeneilandgemeenten afgestemde generieke wetgeving en 

beleidsuitvoering”. 

Het eerder genoemde investeringsbedrag betreft vooral de uitvoering van maatregelen. Daarnaast 

zullen de eilanden meer innovatiekracht moeten ontwikkelen om de voorgestelde transitie mogelijk 

te maken. Ondernemers zijn aan zet, maar als eilanden willen we hen samen met kennisinstellingen 

faciliteren bij het ontwikkelen van nieuwe innovatieve verdienmodellen: van ‘kennis, naar kunde, 

naar kassa!’. Het kan gaan om slimme logistieke concepten, duurzaam vervoer op de eilanden, 

circulaire afvalverwerking enz. We brengen innovatieve ondernemers binnen en tussen ketens bij 

elkaar om ‘met de boeken open’ aan nieuwe concepten te werken. We willen hen ondersteunen om 

de beste ideeën om te zetten in businesscases en hiervoor financiering aan te trekken. Uiteraard 

doen we dat samen met onze partners en belangrijke stakeholders. We schalen samen op als 

eilanden waar we al goed in zijn en zijn daardoor efficiënter en leren sneller. Dat vraagt om meer 

investeringen in research en development, waarvoor wij denken een extra bedrag van € 4 mln nodig 

te hebben. We verwachten hiermee een substantiële bijdrage aan het BRP te leveren.  

Resumé 

Alles overziend vragen wij aan het Rijk de volgende financiële ondersteuning voor het 

maatregelenpakket Waddeneilanden: 

Korte termijn (2020) 

 Compensatie vermindering gemeentelijke inkomsten   € 12      mln 

 Vrijstelling heffingen ondernemers getroffen sectoren  €   5      mln 

 Inrichting 1,5 meter economie   €   3      mln 

Langere termijn (vanaf 2021) 

 Bijdrage Rijk Programma Waddeneilanden  € 14      mln 

 Extra investeringen innovatie    €   4      mln 

Totaal       € 38      mln 

Tot slot: 

We gaan uit van 2 stappen om als eilanden met het maatregelenpakket Waddeneilanden weer op 

eigen benen te kunnen staan. Cruciaal is het verloop van de coronacrisis dit jaar. Daarbij monitoren 

we graag samen met u de volgende succesfactoren: 

 Verloop van de crisis: De bottleneck veerverbindingen is opgelost, er kunnen voldoende gasten 

naar de eilanden komen. Het toerisme komt weer op gang en de economie herstelt. De 

beperkende maatregelen zijn zodanig toegepast en/of afgebouwd dat het mogelijk is om veilig 

en verantwoord te recreëren op de eilanden.  

 De transitie schrijdt in hoog tempo voort richting nieuwe verdienmodellen, innovatief en 

duurzaam toerisme en balans tussen leefbaarheid, natuur/landschap en economische belangen.  
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 De gemeentefinanciën herstellen naarmate de toeristenstromen weer op gang komen. Er 

worden geen aanvullende beroepen gedaan op gemeentebudgetten.  

We realiseren ons dat we een majeure diepte investering vragen. We zijn als eilanden gewend om 

onze eigen boontjes te doppen, maar deze crisis laat ons geen andere keuze. Tegenover deze 

bijdragen van het Rijk van € 38 mln staan echter op termijn ook inkomsten. Het in stand houden van 

de economie van de Waddeneilanden levert verschillende belastinginkomsten op, maar daarnaast 

kunnen de Waddeneilanden een pilot zijn waarvan de opgedane kennis en ervaring elders benut kan 

worden.  

Graag willen wij binnenkort in gesprek met u over de strekking van deze brief.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Samenwerkingsverband,  

Mevrouw I. van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog, via (06) 18 30 58 28. 

 

Namens Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden 

 

 

 

 

Burgemeester I. van Gent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.a.a.:  

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

t.a.v. mevrouw K. Ollongren 

Postbus 20011 

2500 EA Den Haag 

 


