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MOTIE
Motie over een niet op de aqenda opqenomen onderwerp
De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 27 mei 2020
Onderwerp: Vervoerscapaciteit veerdienst
De Raad, gehoord de beraadsiaging,
constaterende dat:
De pandemie van het SARS-CoV-2 (coronavirus) de hele wereld in de greep houdt
Het openbaar vervoer van overheidswege verplicht werd de vervoerscapaciteit te
reduceren om verspreiding van dit virus te voorkomen
> De concessiehouder veerdienst voor personen nu al niet aan de vraag kan voldoen
van eilandbewoners en vakantiegangers van Harlingen naar Terschelling vice versa;
De concessiehouder slechts over de helft van zijn vloot kan beschikken door
verschillende oorzaken en nu al op zijn maximale inzet zit qua schepen en
bemanning;
> De Terschellinger gemeenschap grotendeels afhankelijk is van het toerisme en na de
stille wintermaanden het nu van de zomermaanden moet hebben
De Terschellinger gemeenschap door de coronamaatregel reeds maanden met een
sterk dalende omzet geconfronteerd wordt met wel doorlopende vaste lasten.;
De concessiehouder reeds in de pers heeft gemeld dat inhuur van extra schepen
wordt onderzocht, maar dat dit in overleg moet met de concessieverlener en dat de
oplossing hoe dan ook moet komen van het Rijk;( Terschellinger nr 1793; 22 mei
2020)
Overwegende dat:
De Terschellinger gemeenschap reeds zwaar op de proef gesteld wordt door het
annuleren van grotendeels alle evenementen voor 2020;
Beperkingen in de overzetcapaciteit op de veerboten dit jaar wel eens het verschil
kan maken tussen overleven of failliet gaan voor ondernemers op Terschelling;
Door de concessie geen andere schepen dan van de concessiehouder, passagiers
mogen varen tussen Harlingen en Terschelling
> De concessiehouder genoodzaakt is extra schepen in te huren, om met de geldende
coronamaatregelen op een veilige en verantwoorde wijze het maximaal mogelijke
aantal passagiers over te zetten, met als doelstelling zoveel mogelijk binnen het
beoogde vervoersplan 2020 te blijven.
Verzoekt het College:
De concessieverlener (het Rijk) te vragen zo snel mogelijk met de concessiehouder
te gaan overleggen om er voor te zorgen dat v66r 1 juli 2020 het vervoersplan 2020
alsnog uitgevoerd wordt;
> Hierbij rekening houdend met de noodzaak extra inzet van schepen i.v.m. door het
Rijk opgelegde coronamaatregelen om het maximaal mogelijke aantal passagiers
over te zetten;
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Het Rijk hiervoor financiële middelen beschikbaar stelt;
Bij dhr. Buma als voorzitter van de VRF erop aan te dringen, in overleg te treden met
de reder om de vervoerscapaciteit per schip te verhogen naar een veilige en
verantwoorde wijze.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Fractie S,men Terschelling
G.Bos/A

