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Randvoorwaarden en Uitgangspunten Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling
2019/37

De raad van de gemeente Terschelling;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei
2019;
Besluit:
In te stemmen met de onderstaande Randvoorwaarden en Uitgangspunten
Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling:
Programmatische randvoorwaarden & uitgangspunten
1. Een 2e losbrug is niet langer gewenst, omdat geen van de drie eerder
onderzochte locaties haalbaar of maatschappelijk wenselijk blijkt.
Bovendien bleek bij nader onderzoek dat nut en noodzaak van een 2e
losbrug onvoldoende hard kon worden gemaakt. De navolgende
consequenties zijn verbonden met dit besluit:
o Vrachtschepen dienen zoveel mogelijk via de losbrug op de
Veerhaven geladen en gelost te worden.
o Een uitzondering op het voorgaande punt wordt gevormd voor
bijzondere transporten die vanwege technische eigenschappen
(omvang, boven belasting) niet via de huidige losbrug gelost
kunnen worden. Deze transporten worden onder voorwaarden
gedoogd in de werkhaven.
o De huidige doorvaartsituatie wordt – op grond van bevindingen in
het Marin rapport – onveilig geacht. Noodzakelijke
vrachtbewegingen over het water kunnen niet zonder bijzondere
maatregelen plaatsvinden.
o Het lossen van een vrachtschip loodrecht op de kade aan de
werkhaven levert een ongewenste situatie op voor de
recreatievaart. Om het afmeren en lossen van vrachtschepen
mogelijk te maken zijn derhalve aanpassingen noodzakelijk.
2. Het uitvoeringsprogramma dient te streven naar een optimale
ruimtebenutting door onder meer een herverdeling van ligplaatsen op basis
van activiteit en maatgevende scheepseigenschappen. Dat levert het
navolgende overzicht voor de toekomstige functionele zonering van het
havengebied op:
o De Kom
Diversiteit aan eilander beroepsvaart,
uitgezonderd (bulk)vracht.
o Veerhaventerrein
Veerboten, snelboten en vrachtboten.
o Willem Barentszkade
Bruine Vloot en sloepen.
o Betonningskade
Betonningsschepen.
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o

Werkhaven

o

Passantenhaven

Loskade bulkvracht, opleidingsschip
MIWB en vrachtboten bijzonder
transport.
Toeristische passanten en eilander
pleziervaart.

3. Het Logistiek Ontwerp Veerhaven Terschelling d.d. 17 april 2019 van
Bostec is het uitgangspunt voor de discussie over de herinrichting van de
Veerhaven. Dit ontwerp geeft een aantal aanbevelingen, o.a. met
betrekking tot handhaving van een nog op te stellen parkeerregime voor
het veerhaventerrein en de rest van het havengebied.

Financiële randvoorwaarden
4. Haveninfrastructuur en –ruimte dienen zoveel mogelijk kostendekkend en
volgens marktconforme tarieven te worden geëxploiteerd. Het
terugbrengen van het verlies op de haven in de gemeentelijke begroting is
uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma. Dit is noodzakelijk om het
havenfront in stand te kunnen houden. Het voorkomen van verdere
toename van het tekort is een harde randvoorwaarde.
5. Investeringen in klimaatadaptatie (extra hoogwaterbescherming) maken
onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma maar worden uitgevoerd
indien en voor zover hiervoor (geoormerkt) subsidiemiddelen beschikbaar
komen.
6. Het toevoegen van economische activiteiten maakt onderdeel uit van de
doelstelling. Eventuele concurrentie die hierdoor ontstaat is aanvaardbaar
zolang dit marktwerking bevordert.
7. Er wordt een tariefbeleid ontwikkeld waarmee haventarieven beter ingezet
worden als sturingsinstrument om maatschappelijke doelen te bereiken.
Onder meer door verhoging of verlaging van de liggelden voor meer of
minder aantrekkelijke gebruikersgroepen bij grote / speciale evenementen
kunnen deze groepen respectievelijk aangemoedigd of ontmoedigd
worden.
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