Terschelling, 5 december 2018

Geachte leden van de gemeenteraad van Terschelling,
Hartelijk dank voor de vragen die u in uw vergadering van 2 oktober jl. stelde over terreingebruik
op Terschelling. We beantwoorden deze vragen graag en hopen dat we uw ongerustheid weg
kunnen nemen.
De vragen
In de raadsvergadering van 2 oktober jl. zijn vragen gesteld over financiële vergoedingen voor het
gebruik van locaties in de Terschellinger natuur; wat dit voor evenementen zoals de Berenloop, de
Trailrun of Fjoertoer zou betekenen, en of een buurtvereniging of school ook moet gaan betalen
voor uitjes. Het gaat daarbij niet zozeer om de hoogte van het bedrag als wel om het principe dat
er betaald moet worden voor verblijf in de eigen natuur.
Reactie Staatsbosbeheer: natuur is gratis toegankelijk voor iedereen
De natuurgebieden en recreatievoorzieningen op Terschelling zijn gratis toegankelijk voor
iedereen. Niemand hoeft te betalen om van de Terschellinger natuur te genieten. Staatsbosbeheer
vindt het juist belangrijk om ook groepen eilanders, voor wie een bezoek aan de natuur niet zo
vanzelfsprekend is, kosteloos mee te nemen op excursies (bewoners van De Stilen) en een
spannende overnachting op de Boschplaat (kinderen van de basisscholen).
Dit geldt ook voor
· activiteiten door Terschellingse scholen
· activiteiten door buurtverenigingen, SJT, buren, etc. waarbij enkel een toestemming voor
in de auto volstaat.
· regulier terreinbezoek door (kleine) groepen en individuen: een bezoekje aan de natuur is
kosteloos en zal dit ook blijven.
· Indien er bovendien geen gebruik wordt gemaakt van de natuur op een andere wijze dan
normaal gesproken is toegestaan (geen gemotoriseerd verkeer bijvoorbeeld) dan volstaat
een melding en hoeft er geen overeenkomst te worden gemaakt, er worden dan geen
kosten in rekening gebracht.
Voor andere georganiseerde activiteiten waar Staatsbosbeheer kosten voor maakt om ze mogelijk
te maken, vragen we een vergoeding.
Vergoeding voor gemaakte kosten
Veel organisaties en bedrijven willen graag gebruik maken van de Terschellinger natuur. Geen
wonder, want er zijn prachtige locaties op het eiland die elk evenement iets extra’s geven. Wij
noemen al deze activiteiten ‘georganiseerd gebruik’. Hieronder verstaan we: álle georganiseerde
activiteiten in de natuur welke een beslag leggen op de openbare ruimte, de ruimte van “ons
allemaal”.
Staatsbosbeheer wil, wanneer mogelijk, tegemoet komen aan de vraag van deze organisaties en
bedrijven. Deze vergoeding zetten we vervolgens in voor de bekostiging van educatieactiviteiten
voor de eilander jeugd en onderhoud van recreatievoorzieningen. Ook worden de marketing en
promotie van Terschelling ondersteund middels bijdrages aan het Ondernemersfonds en het VVV.
Zo stromen de opbrengsten terug naar ons eiland.

We hanteren een vergoedingssysteem dat als volgt is opgebouwd:
a) Een vergoeding voor de ureninzet boswachter: afspraken maken, controle vooraf en
nadien, een quickscan op kwetsbare natuur, gastheerschap en handhaving tijdens de
activiteit.
b) Een vergoeding voor de administratiekosten voor het opstellen van een overeenkomst: dit
is noodzakelijk om afspraken vast te leggen en aansprakelijkheid te regelen. De
overeenkomst is een waarborg voor het netjes achterlaten van het terrein en het is een
waarborg voor de gebruiker dat het terrein daadwerkelijk gebruikt kan worden. Het kost
tijd om de overeenkomsten te maken.
c) Een vergoeding voor het locatiegebruik: het gebruik van een plek in een mooie omgeving
heeft een waarde. Deze waarde is er niet zomaar: het kost inspanningen en geld om een
omgeving zo mooi te houden. Daarom vragen we een vergoeding voor het gebruik van de
locaties, een bijdrage van de deelnemers aan het evenement.
Deze vergoeding vermeld onder c vragen we voor georganiseerde activiteiten met betalende
deelnemers, waarbij de organiserende partij een winstoogmerk heeft of ook andere partijen
inschakelt die een marktconforme vergoeding krijgen voor geleverde diensten of middelen.
De vergoeding die we de organisatie vragen is afgestemd op de het aantal deelnemers.
Uitgangspunt is dan ₠0,50 per deelnemer, uitgaande van het maximaal aantal deelnemers zoals in
de gemeentelijke vergunning. Natuurlijk kijken we altijd naar de eilander context en de aard van
de activiteit.
Dit betekent ook dat we niet een dergelijke vergoeding vragen voor maatschappelijke activiteiten
door organisaties zonder winstoogmerk en waarbij er geen derde partijen worden ingehuurd die
een marktconforme vergoeding krijgen voor geleverde diensten of middelen. Deze evenementen
betalen voor georganiseerde activiteiten enkel de door Staatsbosbeheer gemaakte uren.
Belangrijk nieuws
De evenementen die onder de Stichting Evenementen Terschelling (SET) vallen gaan een proef met
ons aan. Bij deelname aan het evenement vraagt SET of de deelnemers aan de evenementen
vrijwillig willen kiezen voor een bijdrage. Dit kan middels een ‘vinkje’ bij de aanschaf van de
tickets. Dit bedrag besteden SET en Staatsbosbeheer aan een specifiek project in de natuur van
Terschelling. De projecten worden jaarlijks door Staatsbosbeheer en de SET vastgesteld en passen
bij de uitgangspunten van beide organisaties. Zo komen we te weten wat de bereidheid van de
deelnemer is. Gedurende deze pilot worden slechts de uren in rekening gebracht.
Wat doet Staatsbosbeheer met de vergoedingen voor het locatiegebruik?
Deze opbrengsten van het terreingebruik dragen bij aan het mooi houden van de omgeving en
aan de recreatieve infrastructuur (denk aan onderhoud paden, bankjes, bewegwijzering, routes).
Bovendien maken deze vergoedingen het mede mogelijk dat Staatsbosbeheer natuureducatie kan
verzorgen aan eilanders, toeristen en schoolkinderen: te denken valt aan informatievoorziening
over de natuur en het landschap, excursies, een inforuimte (de Natuurschuur) en een uitgebreid
scholenprogramma.
Tot slot
We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en dat we uw zorgen hebben
kunnen wegnemen. En mocht u nog vragen hebben? U bent van harte welkom op ons kantoor!
Met vriendelijke groeten,

Namens team Staatsbosbeheer Terschelling,
Tamara Bok

