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Inleiding 

Dit (concept) Vervoerplan 2017 is opgesteld door de directie van B.V. 

Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM) en is bedoeld als Vervoerplan 

conform hoofdstuk 2, artikel 5 van de Vervoersconcessie Waddenveren West. 

Indien de aannames of uitgangspunten voor 2017 door onvoorziene 

omstandigheden onjuist blijken te zijn, dan behoudt TSM zich het recht voor om 

in overleg met de concessieverlener binnen de grenzen van de concessie af te 

wijken van het Vervoerplan.  

De hoofdstukindeling van het Vervoerplan is conform artikel 1.2 van het 

Programma van Eisen (PvE):   

I. een visie op de ontwikkeling van de vervoervraag en het vervoeraanbod in 

de komende vijf jaar; 

II. een visie op een op de reizigers gerichte dienstverlening, waarbij de gehele 

reisketen wordt betrokken;  

III. een vertaalslag van de visies, bedoeld onder I en II in de gevolgen voor 

het vervoeraanbod voor de komende vijf jaar, de aan te bieden producten 

en diensten (betreffende de gehele keten), de infrastructuur, het materieel 

en het personeel;  

IV. de dienstregeling als bedoeld in artikel 1.3 en eventuele voornemens voor 

wijzigingen in de dienstregeling van het komende jaar; 

V. eventuele voornemens voor wijziging in de aansluitingen van en op de 

dienstregeling en van vervoerders die aansluitend (openbaar) vervoer 

verzorgen voor het komende jaar; 

VI. de tarieven en eventuele voornemens voor wijzigingen in de tarieven en 

tariefstructuur voor het komende jaar; 

VII. een beschrijving van de wijze waarop de concessiehouder inspeelt 

(waaronder door inzet van extra afvaarten) op voorziene en onvoorziene 

situaties, waarin de vervoervraag van reizigers substantieel groter is dan 

binnen de dienstregeling kan worden opgevangen; 

VIII. een beschrijving van de wijze waarop de concessiehouder inspeelt op 

voorzien groot onderhoud van schepen en overige productiemiddelen; 

IX. een geactualiseerd overzicht als bedoeld in Bijlage 3 onder ad 3 van de 

concessie conform Bijlage 3 onder ad 1, punt 1 van de concessie; 

X. een beschrijving van de wijze waarop de concessiehouder het vervoer van 

goederen naast het personenvervoer afwikkelt; 

XI. een beschrijving van de mate van zitplaatsgarantie; 
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XII. de kwalitatieve en de kwantitatieve gevolgen van de voorgestelde 

wijzigingen, als bedoeld onder IV t/m X voor de reizigers; 

XIII. de kwalitatieve en de kwantitatieve gevolgen van de voorgestelde 

wijzigingen, als bedoeld onder IV t/m X voor de vervoersvraag; 

XIV. mogelijke alternatieven voor de voorgestelde wijzigingen; 

XV. een weergave van de in het advies en in het overleg met de 

Consumentenorganisaties en Decentrale Overheden naar voren gebrachte 

zienswijzen en voor zover het Vervoerplan afwijkt van die zienswijzen een 

deugdelijke motivering van die afwijking. 

 

 

  



Vervoerplan 2017 B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij 

 

4 
 

I) Een visie op de ontwikkeling van de vervoervraag en het 

vervoeraanbod in de komende vijf jaar 

Met betrekking tot de vervoersvraag onderscheiden wij twee groepen passagiers. 

Enerzijds de gast van de vaste wal en anderzijds de gast, woonachtig op het 

eiland. Eerst gaan we in op de gast van de vaste wal. 

Ontwikkeling van het aantal gasten van de vaste wal in 2015 

Het aantal gasten dat TSM naar de eilanden Vlieland en Terschelling heeft 

vervoerd in 2015 is met resp. 2% en 6%* gestegen t.o.v. 2014. De stijging van 

het aantal gasten naar Vlieland met 2% in 2015 is geheel conform onze eerdere 

prognose. Vlieland benadert daarmee in 2015 met 197.903 vervoerde gasten de 

magische grens van 200.000 vervoerde gasten. Gezien de ontwikkeling van het 

aantal gasten naar Vlieland, verwachten wij in 2016 deze grens te passeren. De 

ontwikkeling van 6%* naar Terschelling is aan de hoge kant en onzuiver. Het jaar 

2015 was het eerste zuivere concessiejaar voor TSM, terwijl TSM in 2014, 

vanwege de concurrentie in dat jaar, alleen over de eigen vervoersaantallen  

beschikt. Door een aannemelijke correctie op de aantallen van 2014 toe te passen 

is de ontwikkeling van het aantal gasten naar Terschelling in 2015 bij benadering  

4%. Dit zegt vooralsnog niets over een toe- of afname van het aantal 

overnachtingen op het eiland. 

* in de periode januari tot april 2014 bestond concurrentie van autoveerboot ms Spathoek van EVT    

 

Om een realistisch beeld te krijgen van de ontwikkeling van het aantal vervoerde 

personenauto’s vergelijken wij de cijfers van 2015 met die van 2011, het jaar 

voor de concurrentieperiode. Het aantal vervoerde personenauto’s van gasten van 

de vaste wal naar Terschelling is 

in 2015 met 4,1% gestegen 

t.o.v. 2011.  

Het aantal vervoerde auto’s van 

inwoners van Terschelling is in 

2015 met 7,1% gestegen t.o.v. 

2011. Het aantal vervoerde 

auto’s van inwoners van Vlieland 

in diezelfde periode is gedaald 

met 1,3%. 
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Vanwege de recente aanslagen in Europa en toegenomen dreiging in de wereld, 

verwacht TSM dat een groeiend aantal Nederlandse toeristen sneller geneigd is 

om in eigen land vakantie te genieten. Dit zal ook een positief effect hebben op de 

ontwikkeling van het aantal toeristen naar de waddeneilanden. In 2018 is 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa, waardoor in het kader van “sense of 

place” en overige culturele programma’s mogelijk meer buitenlandse toeristen 

naar de waddeneilanden zullen komen. 

Ontwikkeling van het aantal gasten in 2015 dat woonachtig is op de eilanden  

Naast de vakantiegasten zijn er ook eilander gebruikers van de veerdienst. Deze 

stellen andere eisen aan de veerdienst dan de vakantiegasten van het vaste land. 

In de winterperiode, wanneer er geen of weinig toeristen zijn, reizen de eilanders 

het meest. Omdat eilanders afhankelijk zijn van de veerdienst en zij frequent 

reizen, genieten zij een forse “frequent traveller” korting op de veertarieven van 

TSM. Het is voor TSM altijd weer een uitdaging om voor beide doelgroepen 

(eilanders en gasten) een passende dienstregeling te bieden. De meest gewenste 

afvaarttijden van beide doelgroepen zijn vaak tegengesteld. Opvallend is de 

sterke daling van het aantal vervoerde eilanders in 2015 t.o.v. 2014. Die daling 

bedroeg voor Vlieland 6,6% en voor Terschelling 5,4%.   

Landelijke trend 

Na enkele jaren van lichte daling en vorig jaar een stabilisatie van het aantal 

vakanties, verwacht NBTC-NIPO Research dat Nederlanders in 2016 weer vaker 

op vakantie gaan. Zowel het aantal binnen- als buitenlandse vakanties zal stijgen. 

De bestedingen aan vakanties nemen ook toe. Dit baseert NBTC-NIPO Research 

op onder andere grootschalig onderzoek naar de vakantie-intentie van 

Nederlanders.  

Zowel groei voor binnen- als buitenlandse vakanties  

NBTC-NIPO verwacht dat het totaal aantal vakanties met zo’n 2% stijgt; 

Nederlanders ondernemen zowel meer binnen- als buitenlandse vakanties. Voor 

buitenlandse vakanties wordt een groei van zo’n 3% verwacht. Het aantal 

buitenlandse vakanties groeit daarmee naar 18,6 miljoen.  

 

Voor vakanties in eigen land wordt een meer bescheiden groei van circa 1% 

verwacht, wat resulteert in 17,2 miljoen binnenlandse vakanties. De totale 

bestedingen aan vakanties stijgen naar verwachting met zo’n 3% en komen uit op 

zo’n 16,5 miljard euro.    
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Positieve economische verwachtingen stimuleren reislust  

De belangrijkste verklaring voor het positieve vakantiesentiment vormt de 

aantrekkende economie. De combinatie van groeiend consumentenvertrouwen en 

stijgende koopkracht stimuleert de reislust. Geopolitieke spanningen en (angst 

voor) terreuraanslagen zouden het positieve gevoel nog wat kunnen temperen. 

“Maar de ervaring leert dat de effecten daarvan veelal tijdelijk en lokaal zijn. De 

consument wil graag op vakantie en kiest voor bestemmingen die als veilig 

worden ervaren”, aldus NBTC-NIPO. 

De volgende factoren hebben in de optiek van TSM bijgedragen tot groei van het 

aantal overzettingen in 2015 naar Vlieland en Terschelling: 

 Dokter Deen-effect (Vlieland); 

 Kamperen wint weer aan populariteit; 

 Relatief groot arsenaal campingbedden op Vlieland; 

 Meer kortere vakanties en dagtrips in Nederland in 2015; 

 Meer binnenlandse vakanties (veilig); 

 Veel aantrekkelijke arrangementen.  

 

Om de eilanden in het Werelderfgoed aantrekkelijk te houden is het huidige lokale 

beleid erop gericht, dat er maar beperkt grootschalige accommodaties zullen 

worden bijgebouwd. Een aantal (verouderde) accommodaties op de eilanden zal 

opnieuw ingevuld gaan worden en de kwaliteit van de bestaande accommodaties 

zal verder toenemen. Het valt TSM op dat bestaande horeca op populaire (A) 

locaties op Terschelling tijdens het seizoen leeg komt te staan. Dit vindt TSM een 

punt van zorg, omdat dit niet bijdraagt aan een gastgericht en gevarieerd 

toeristisch aanbod.  

Het aantal logiesplaatsen op de eilanden in combinatie met de gekozen 

wisselmomenten bepaalt voor de veerdiensten in belangrijke mate de  

vervoerspieken tijdens evenementen, vakanties en het zomerseizoen.  

Daarnaast wordt de vervoersvraag beïnvloed door het weer (een aangekondigd 

mooi warm zomerweekend geeft bijvoorbeeld een sterke impuls aan het 

dagtoerisme/weekendtoerisme).  
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Vervoersaanbod 

De toegenomen vraag van personenautovervoer op piekdagen en op het voor de 

gast gewenste reisspectrum (van 08:30 uur tot 18:00 uur) van en naar 

Terschelling, leidt met de huidige autoveerboten (ms Friesland en ms Midsland) 

van TSM anno 2016 soms tot krapte in het aanbod. Naast de toegenomen vraag 

zijn de personenauto’s de laatste decennia ook steeds breder geworden, waardoor 

de autocapaciteit van het ms Friesland de laatste jaren noodgedwongen naar 

beneden is bijgesteld. Om in 2016 en 2017 aan de vervoersvraag naar 

autodekcapaciteit, op de lijn van en naar Terschelling te kunnen voldoen, komt 

het voor dat personenauto’s aan boord van het ms Friesland tijdens piekdrukte 

krap worden opgesteld, waardoor gasten soms weinig ruimte hebben om uit te 

stappen. Hier wordt door de bemanning zoveel mogelijk rekening mee gehouden, 

maar dit draagt niet bij aan de kwaliteit van het autovervoer. Met de komst van 

de twee nieuwe autoveerboten in 2018 is dit probleem definitief opgelost. De 

autocapaciteit van het ms Friesland, die als reserve autoveerboot in de vaart blijft 

en zomers tijdens piekdrukte rondom de weekenden als extra autoveerboot van 

en naar Terschelling zal worden ingezet, zal dan naar beneden worden bijgesteld.   

 

De mogelijkheid voor het meenemen van de gezinsauto naar de 

vakantiebestemming op Terschelling is een belangrijk aspect van het toeristisch 

product van Terschelling.  
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De gast die zomers met zijn gezin naar Terschelling gaat, neemt graag de auto 

mee naar Terschelling, omdat dit veel comfort biedt en vakantiestress, 

veroorzaakt door het zoeken van de parkeerplaats en het zeulen met bagage, 

voorkomt. De gezinsauto dient primair als bagagewagen en wordt ruim van te 

voren online geboekt. Eenmaal op Terschelling rijdt men zonder oponthoud van 

boord rechtstreeks naar de accommodatie. Op het eiland wordt de auto nagenoeg 

uitsluitend gebruikt bij slecht weer. Omdat de meeste gasten op vrijdag of 

zaterdag hun accommodatie betrekken, bestaat er gedurende het vakantieseizoen 

een enorme autovervoersvraag op deze dagen. Het komt voor, dat gasten die hun 

auto willen meenemen op die dagen niet meer kunnen boeken op het door hen 

meest gewenste reismoment, terwijl er op afvaarten buiten het gewenste 

reismoment en op andere dagen (zondag, of op midweekse dagen) nog voldoende 

ruimte is. Tegengesteld ontstaat dezelfde piek in vraag naar autovervoer vanaf 

het eiland aan het einde van de vakantieperiodes. 

 

Om de gast die de auto naar Terschelling meeneemt beter te kunnen bedienen, 

investeert TSM in het vervoersaanbod middels de nieuwbouw van twee 

milieuvriendelijker autoveerboten, waarmee in 2018 met minder milieubelasting 

kan worden ingespeeld op de toegenomen vervoersvraag van personenauto’s 

tijdens de weekenden in de vakantieperiodes. De benodigde extra capaciteit 

tijdens de pieken wordt opgevangen door extra inzet van schepen en het 

opvoeren van de vaarfrequentie van de snelboten. 
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Uit onderstaande tabellen wordt de toegenomen autodek capaciteit vanaf 2018 

inzichtelijk gemaakt:  
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Structurele destinatiemarketing   

TSM is van mening dat het succes en de ontwikkeling van iedere toeristische 

bestemming mede wordt bepaald door de duurzame positionering van die 

bestemming in de markt. Om een gezonde groei te blijven stimuleren, zullen de 

waddenregio en de eilanden afzonderlijk als vakantiebestemmingen professioneel 

en duurzaam in de markt gezet moeten worden. TSM is blij met de wijze waarop 

de structurele destinatiemarketing op beide eilanden inmiddels vorm heeft 

gekregen.  

Door met alle stakeholders gezamenlijk kennis en middelen te bundelen kunnen 

de eilanden vanaf nu professioneel en duurzaam in de markt worden gezet. Een 

punt van zorg en aandacht vormt de totstandkoming van een structureel en 

toereikend ondernemersfonds op de eilanden. TSM is een groot voorstander van 

een structureel en toereikend ondernemersfonds waaraan alle ondernemers op de 

eilanden bijdragen.  

 

Kansen en bedreigingen  

Het vervoersvolume van en naar de eilanden wordt door vele factoren bepaald. 

TSM heeft op het vervoersvolume als dienstverlener maar beperkt invloed. Samen 

met stakeholders (VVV, gemeentebesturen, eilander ondernemers) is er meer 

invloed, maar er blijft afhankelijkheid van niet-beïnvloedbare factoren. Vanuit een 

gemeenschappelijke belang wil TSM actief een rol spelen m.b.t. de beïnvloedbare 

factoren.  
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Naast onze eigen invloed op het product zijn er externe factoren (kansen en 

bedreigingen) die invloed hebben op de ontwikkeling van de waddeneilanden als 

toeristische bestemming. 

 

Bedreigingen: 

 Wisselvallige en natte zomers door klimaatsverandering; 

 Het winnen van delfstoffen op de eilanden of in het Werelderfgoed; 

 Windmolens te dicht voor de Noordzeekust, of in het Werelderfgoed; 

 Te hoge reis- en verblijfskosten voor 

Vlieland en/of Terschelling; 

 De vergrijzing van het relatief grote 

aandeel herhalingsgasten; 

 Terugloop van jeugd (dit is de gast 

van later); 

 Uitblijven van structureel toereikend 

ondernemersfonds t.b.v. 

professionele, structurele 

destinatiemarketing/promotie van de 

eilanden; 

 Te hoge erfpacht canon voor 

logiesverstrekkers op de eilanden met 

accommodatie op in erfpacht 

uitgegeven grond; 

 De kwetsbare bedrijfseconomische positie van de VVV’s op Vlieland en 

Terschelling; 

 Zomerhuisjes als tweede woning die niet meer worden verhuurd; 

 Explosieve stijging brandstofkosten. 

Kansen:  

 De Waddenzee promoten als Unesco Werelderfgoed; 

 Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018; 

 Duurzame, zelfvoorzienende eilanden; 

 Nieuwe evenementen in de schouderperiodes; 

 Beter faciliteren van zakelijke- /congresmarkt; 

 Ontwikkelen van meer slechtweer accommodaties; 

 Structureel en toereikend ondernemersfonds voor destinatiemarketing van de  

eilanden;   
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 Waddenregio als binnenlandse vakantiebestemming structureel in de markt 

zetten; 

 Betere parkeermogelijkheden in de gemeente Harlingen, voor eilandgasten 

die hun auto in Harlingen willen stallen; 

 Meer en betere samenwerking tussen ondernemers;  

 Openbaar vervoer op eilanden elektrisch of op gas laten rijden; 

 Eilanden aantrekkelijk houden voor jeugd; 

 Groter aandeel buitenlandse gasten trekken; 

 Nieuwe (binnenlandse) herkomstgebieden aanboren; 

 Ontwikkeling van het toeristische aanbod op de eilanden. 

Prognose marktontwikkeling 

In de periode van 2003 t/m 2015 is het aantal vervoerde gasten naar Vlieland en 

Terschelling gestegen met resp. 23,9% en 16,4%*. De stijging van het aantal 

vervoerde eilanders in diezelfde periode betrof resp. 19,9% en 24,4%*. In die 

afgelopen dertien jaar zijn er jaren van groei en krimp geweest.  

Gemiddeld was de stijging van het aantal gasten in die periode naar Vlieland 

1,8% per jaar en naar Terschelling 1,3%* per jaar. Voor eilanders was de stijging 

resp. 1,5% en 1.9%* per jaar. (* Dit betreft uitsluitend de vervoersaantallen van 

TSM naar Terschelling).  
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Bovenstaande inzichten leiden voor TSM tot de volgende prognose van de 

ontwikkeling van de vervoersvraag van de gasten naar Vlieland en Terschelling 

t.o.v. het jaar daarvoor: 

Jaar Terschelling Vlieland 

2011 -0,6% 0,7%  

2012 -16,8% 2,2%  

2013 5,1%  4,1% 

2014 15% 4,9% 

2015 6%  2%    

2016 1% tot 1,5% 1,5% tot 2% 

2017 0,5% tot 1% 1% tot 1,5% 

2018 1% tot 2% 1% tot 1,5% 

2019 0% tot 1%  0% tot 1% 

2020 0% tot 1% 0% tot 1% 

2021 0% tot 1% 0% tot 1% 

 

NB: de betreffende percentages voor 2016 t/m 2021 zijn schattingen / 

verwachtingen van directie en management van TSM.  

 

Anno 2016 boekt ruim 70% van onze passagiers de boottickets online. Door de  

snelle ontwikkeling en toenemende toegankelijkheid van online verkoop, 

verwachten wij dat dit percentage jaarlijks licht zal blijven stijgen. 
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In de komende jaren zal TSM blijven investeren in ICT-toepassingen en daarmee 

het boeking-, boarding- en incheckproces verder optimaliseren, wat betreft 

kwaliteit en gebruikersgemak. 
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II) Een visie op een op de reizigers gerichte dienstverlening, 

waarbij de gehele reisketen wordt betrokken; 

III) Een vertaalslag van de visies, bedoeld onder I en II in de 

gevolgen voor het vervoersaanbod voor de komende vijf 

jaar, de aan te bieden producten en diensten (betreffende 

de gehele keten), de infrastructuur, het materieel en het 

personeel. 

 

De kwaliteit van de dienstverlening wordt bepaald door verschillende aspecten. 

Elk van die aspecten, onze visie daarop en de vertaalslag komt in het hierna 

volgende hoofdstuk aan de orde. Hiermee worden II en III in één document 

samengevoegd. 

TSM onderscheidt de volgende aspecten: 

 Vloot 

 Tarieven 

 Dienstregeling + aansluiting OV 

 Terminals 

 Personeel en organisatie 

 Klantenservice 

 Marketing & Communicatie 

 ICT 

 Horeca 

 Bagagevervoer 

 Overig 

Vloot  

Anno 2016 vaart TSM met drie autoveerboten en twee snelboten. Het vervoer van 

vracht en – in de zomer – het vervoer van afval en gevaarlijke stoffen, geschiedt 

op de lijn Terschelling voornamelijk gescheiden van de personenveerdienst met 

de vrachtcatamaran onder de vlag van zusteronderneming B.V. Scheepvaart en 

Bergingsmaatschappij G. Doeksen en Zonen.  

TSM kijkt tevreden terug op 2015, het eerste volledige jaar als exclusief 

concessiehouder van de Concessie Waddenveren West. Met een duidelijke focus 

op de toekomst en met hernieuwde energie gaat TSM gefaseerd investeren in 

haar vloot en daarmee in de kwaliteit van haar dienstverlening.  
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Na een intensieve voorstudie heeft de nieuwe Terschellinger Groenvloot 

Maatschappij (TGM BV), een 100% dochteronderneming van BV Rederij G. 

Doeksen en Zn., in april 2016 een contract getekend met Strategic Marine 

Vietnam voor de bouw van twee identieke innovatieve en milieuvriendelijke 

autoveerboten.  

De hoofdgegevens van de nieuwe schepen zijn: 

 Lengte over alles: 70,6 meter; 

 Lengte op de waterlijn: 67,9 meter; 

 Breedte: 17,3 meter; 

 Max. diepgang: 2,60 meter;  

 Aantal passagiers: 600 op certificaat. Zomers 600 passagiers, van wie ca. 

560 passagiers binnen en 100 buiten. ’s Winters 530 passagiers binnen;  

 Aantal Personen Auto Eenheden (PAE): 64; 

 Vrachtbaan lengte: 130 meter opstelbaan geschikt voor voertuigen met 

een aslast van 12,5 ton; 

 Brandstof: Liquefied Natural Gas (LNG, vloeibaar aardgas); 

 Voortstuwingsmotoren: 2x MTU gas engines type 16V4000M65-N, rated at 

1492 KW at 1600 RPM; 

 Thrusters: 2x Veth VZ-1250-CR roerpropellers; 

 Snelheid: 14 knopen met 280 ton draagvermogen op een waterdiepte van 

10 meter en een nominaal vermogen van 2x 1385 KW; 

 LNG: 40 ton; 

 Drinkwater: 20 ton; 

 Zwartwater: 20 ton; 

 Class: LR*100A1 SSC Passenger, Catamaran, G2, LFPF(GF,NG); RoRo 

passenger Ferry, Hull strengthened for ice belt; 

 Vlag staat: Veerboot Nederlandse binnenvaart ruime wateren. 

 

Het ontwerp is gebaseerd op een efficiënte aluminium (lichtgewicht) catamaran 

(dubbel romp) rompvorm met een versterkte ijsgordel, waarmee met lichte 

ijsgang condities gevaren kan worden. Bij zware ijsgang worden de nieuwe 

aluminium schepen uit de vaart genomen en worden de veerdiensten gevaren 

met het ms Vlieland en het ms Friesland.  

Dit nieuwe efficiënte scheepsontwerp heeft een relatief klein 

voortstuwingsvermogen nodig, wat leidt tot substantieel minder uitstoot van 

schadelijke emissies.  
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Een ander uniek detail is, dat de schepen elk worden voortgestuwd door twee 

hoog rendement roerpropellers met elk twee schroeven die tegen elkaar indraaien 

en die rechtstreeks worden aangedreven door voortstuwingsmotoren die alleen 

aardgas als brandstof gebruiken. Het aardgas wordt in vloeibare vorm aan boord 

gebracht en in twee cryogene voorraadtanks aan boord opgeslagen. Hiermee zijn 

deze nieuwe veerboten de eerste Nederlandse veerboten die op LNG gaan varen. 

Een ander duurzaam aspect van deze schepen is dat het benodigde vermogen 

voor het gebruik van de boegschroeven wordt opgeslagen in Li-Ion 

batterijbanken, die tijdens de overtocht worden geladen door het (tevens) op 

aardgas gestookte hulpbedrijf en ’s nachts door de walstroomvoorziening. 

Deugdelijke thermische isolatie en terugwinning van energie uit restwarmte, zon 

en wind dragen nog verder bij aan het reduceren van energiebehoefte van deze 

schepen.  

De emissies na verbranding van LNG (vloeibaar aardgas) hebben de volgende 

voordelen t.o.v. gasolie: netto ca. 11% minder CO2-uitstoot; 85% minder NOx; 

100% minder SOx 

en 95% minder 

PM10/fijnstof. Als 

op termijn geschikt 

Bio LNG 

commercieel 

beschikbaar wordt, 

dan zal de CO2-

reductie nog meer 

kunnen toenemen. 

Een ander gunstige 

eigenschap van LNG als brandstof is, dat in het geval van een brandstoflek - door 

bijvoorbeeld een aanvaring – het kwetsbare watermilieu van het Werelderfgoed in 

het geheel niet wordt aangetast.  

Wij zijn verheugd dat de volgende partijen een financiële stimuleringsbijdrage 

hebben geleverd aan de totstandkoming van deze innovatieve schepen: 

 Het SIB en Interreg voor hun financiële bijdrage aan het research traject 

voor de totstandkoming van dit innovatieve veerboot concept; 

 Het Waddenfonds met een bijdrage van ruim €1.2 miljoen ter 

compensatie van de meerkosten van de LNG-voortstuwingsinstallatie; 

 Het RVO voor het faciliteren van een groenfinanciering voor dit project. 
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Planning nieuwbouw: 

De nieuwe schepen zullen eind 2017 zonder voortstuwingsmotoren arriveren in 

Harlingen. Vervolgens zullen de nieuwe voortstuwingmotoren worden geplaatst en 

worden de LNG installaties en de voortstuwingssystemen in bedrijf gesteld. Na 

technische proefvaarten en training van het personeel zullen de schepen in juli  

2018 in de vaart worden genomen.  

Naast de nieuwbouw van twee nieuwe autoveerboten gaat Doeksen Verhuur BV 

het bestaande vrachtschip het ms Noord-Nederland verlengen met een sectie van 

20 meter. Daarbij zullen tevens de vier voortstuwinghoofdmotoren van het ms 

Noord-Nederland worden vervangen door meer milieuvriendelijker motoren die 

voldoen aan CCR2-emissie voorschriften. Na verlenging zal het ms Noord-

Nederland ca. 70 meter extra vrachtmeters kunnen vervoeren. Het ms Friesland 

is op een aantal punten gemoderniseerd en blijft als reserve veerboot en zware 

ijsbreker in de vloot. Het ms Vlieland uit 2005 blijft dienst doen als hoofd 

autoveerboot op Vlieland. Gedurende de toekomstige winterdienstregeling en in 

aaneengesloten periodes waarin de capaciteit dit toelaat, zal één nieuwe LNG-

autoveerboot op Vlieland en de ander op Terschelling worden ingezet. Zo wordt 

de grootst mogelijke milieuwinst en –kwaliteit behaald en wordt de omvangrijke 

investering maximaal benut. Gedurende de zomerdienst varen beide nieuwe 

autoveren op Terschelling, aangevuld met het ms Friesland op drukke momenten. 

Het ms Vlieland zal gedurende de zomer op Vlieland worden ingezet en gedurende 

de winterperiodes, wanneer het schip niet vaart worden opgelegd in Harlingen. 

Het verouderde ms Midsland zal na het seizoen 2018 voor verkoop uit de vaart 

worden genomen.  

Uitgangspunten vlootinvesteringsplan: 

Zoals ook in hoofdstuk 1, onder de prognose van het vervoersaanbod voor de 

komende vijf jaren, reeds is beschreven en aangetoond, zal TSM met de nieuwe 

vlootconfiguratie in 2018 ruim voldoende autodekcapaciteit kunnen leveren op de 

piekmomenten door binnen het  populaire reisspectrum (van 08:30 uur tot 18:00 

uur vanuit Harlingen) meer afvaarten van een autoveer naar en van Terschelling 

te bieden. Dit wordt mogelijk, omdat TSM straks over drie autoveren (twee 

nieuwe LNG catamarans en het bestaande ms Friesland) i.p.v. twee autoveren 

beschikt.   

Na realisatie van het investeringsprogramma beschikt TSM over een innovatieve,  

duurzame en gevarieerde vloot, waarmee de dienstverlening op tal van punten in 

kwaliteit zal verbeteren.   
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Als grootgebruiker van het kwetsbare natuurgebied de Waddenzee, spant TSM 

zich met haar toekomstige vloot in om het milieu minder te belasten. Hiermee 

draagt TSM niet alleen bij aan een schoner milieu, maar versterkt zij ook haar 

imago als dienstverlener, belast met het uitvoeren van een publieke taak. TSM is 

blij met de toegenomen actieve en stimulerende rol van de overheden op dit punt.  

 

Tarieven 

De huidige tariefstructuur bestaat al 

geruime tijd. Periodiek worden 

tariefsoorten toegevoegd, verwijderd of 

aangepast. TSM heeft in 2016 de 

tarieven niet verhoogd en heeft 

gedurende de zomerdienstregeling 

tariefdifferentiatie ingevoerd. Door de 

tarieven in de daluren fors goedkoper te 

maken en in de spitsuren beperkt 

duurder, is er meer keuze voor de gast 

ontstaan en is de dagelijkse 

vervoerscapaciteit beter gespreid. Meer 

hierover onder Tarieven, hoofdstuk VI.  

 

TSM zal net als vorig jaar in dit Vervoerplan een voorstel doen voor het uitvoeren 

van een proef in 2017, waarin met het ms Vlieland in de winterperiode drie 

retourvaarten per dag en zeven dagen per week wordt gevaren (meer hierover 

onder hoofdstuk IV, dienstregeling). Ter compensatie van de meerkosten van een 

dergelijke dienstregeling (extra brandstof- en personeelskosten), die ca. 

€200.000 bedragen stelt TSM als voorwaarde dat de vaartijd van het ms Vlieland 

op vijf van de zes afvaarten wordt verlengd van 1 uur en 30 minuten naar 1 uur 

en 45 minuten.  

 

De leden van de Raad van Advies (RvA) en het Klantenpanel van Vlieland hebben 

TSM gevraagd om i.p.v. een langere vaarduur als alternatief aan te geven met 

welk bedrag de tarieven verhoogd zouden moeten worden ter compensatie van de 

meerkosten t.g.v. deze alternatieve dienstregeling. 

 

Voorstel: 

De extra kosten zijn ca. € 200.000,-; 
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Er zijn in 2015: 197.903 gasten van de vaste wal en 22.942 eilander gasten 

vervoerd;  

Wanneer de meerkosten gelijk verdeeld worden over zowel eilander gasten als de 

gasten van de wal dan wordt de tariefsverhoging:  

€ 200.000 / 220.845 = € 0.91 per retour;  

Wanneer alleen de gast van de vaste wal hiervoor betaalt, dan wordt de 

tariefsverhoging: € 1.00 per retour;  

Wanneer alleen de eilander gast hiervoor betaalt, dan wordt de tariefsverhoging:  

€ 200.000 / 22.942 = € 8.72 per retour.  

De veertarieven van TSM naar Vlieland en Terschelling zijn al jaren gelijk. TSM 

constateert dat het versleutelen van de meerkosten van deze alternatieve 

dienstregeling in de tarieven, de veertarieven naar Vlieland structureel duurder 

maakt t.o.v. de veerdienst naar Terschelling. Los van het feit dat er veel meer 

tariefsoorten ontstaan, wat de communicatie niet ten goede komt, wordt de 

concurrentiepositie van Vlieland daarmee ook ongunstiger t.o.v. Terschelling.  

Dienstregeling 

TSM vaart sinds de introductie van het online reserveringssysteem een 

basisdienstregeling en zet daarnaast vraag gestuurd extra afvaarten in. De 

capaciteitsverdeling per dag van het voorgaande jaar vormt het uitgangspunt van 

de jaarlijkse basisdienstregeling. 

Daarnaast wordt bij het maken van een 

nieuwe conceptdienstregeling rekening 

gehouden met: de afwijkende 

vakantieperiodes, evenementen, 

aansluitingen OV, inbreng van 

decentrale overheden, de 

Klantenpanels, het CWW, de RvA’s en 

de GOR van Rederij Doeksen alsmede 

de nautische en operationele 

beperkingen in de havens en op de 

kades. Vervolgens wordt de nieuwe 

conceptdienstregeling van het volgende 

jaar opgesteld en aan partijen ter 

beoordeling voorgelegd.  
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Rederij Doeksen vaart vraaggestuurd, wat betekent dat er continu naar de 

vervoersvraag wordt gekeken en er bij toenemende vervoersvraag extra aanbod 

wordt ingezet. Het voordeel van deze systematiek is dat er op efficiënte wijze 

(minder milieubelastend en kosten besparend) alleen dan extra capaciteit wordt 

ingezet als de markt daarom vraagt. Het nadeel is dat de gast deze extra 

capaciteit soms toch te laat waarneemt, vervolgens andere reisplannen maakt en 

de extra afvaart als zodanig onvoldoende benut wordt. Dit heeft ertoe geleid dat 

TSM in 2016 en verder een andere methodiek hanteert m.b.t. het inzetten van 

vraaggestuurde extra afvaarten. Dit betekent dat extra vraaggestuurde afvaarten 

uit voorgaande jaren die een repeterend patroon laten zien, in het volgende jaar 

in de basisdienstregeling worden opgenomen.  

 

Naast extra inzet van onze autoveren kunnen wij vooral met onze snelboten 

eenvoudig en flexibel inspelen op de vraag naar extra personenvervoer.  

TSM biedt een oprijservice voor de auto’s van eilanders, waarvan veel gebruik 

wordt gemaakt. Eilanders zelf reizen dan per sneldienst naar huis, terwijl hun 

voertuigen door medewerkers van TSM opgereden worden op de autoveerboot en 

zo retour komen op het eiland.  

 

De gast krijgt op onze boekingssite alle beschikbare afvaarten te zien en maakt 

op basis hiervan zijn/haar keuze. De gast ervaart daarbij geen verschil tussen 

dienstregeling of extra afvaarten. Niet meer beschikbare (volgeboekte) afvaarten 

worden tevens als zodanig getoond.  

Ook voor 2017 zal TSM in overleg met partijen haar dienstregeling conform de 

concessievoorschriften afstemmen op het OV aan de wal. Het is voor de eilander 

gebruikers van de veerdienst best frustrerend dat de dienstregelingen van het OV 

aan de vaste wal ieder jaar (ook weer in 2017) wijzigen, waarmee tevens de 

veerdiensttijden ieder jaar wijzigen. Een veel gehoorde wens op het eiland is 

eenduidige en vaste veerdiensttijden. De oorsprong van jaarlijkse wijzigingen ligt 

bij de dienstregeling van de NS. Deze is bepalend voor het aansluitende regionale 

OV-vervoer van en naar Harlingen. Deze OV-dienstregelingen worden vervolgens 

in andere vervoersconcessies overeengekomen en vastgesteld. Het verdient 

aanbeveling om de vaststelling en wijzigingen van de dienstregelingen van de 

verschillende vervoersmodaliteiten in 2017 en verder qua planning en aansluiting 

op elkaar af te stemmen. TSM wil hierover graag duidelijke afspraken maken met 

de verantwoordelijke overheden. 
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Terminals 

De passagiersterminals in 

Harlingen en op de eilanden 

zijn in 2012 qua uitstraling, 

logistiek en functionaliteit 

verbouwd. Er is een 

publieksvriendelijke 

servicebalie en de 

toegangscontrole is 

geautomatiseerd. Eilanders en 

Vaste Reizigers gaan met hun 

persoonsgebonden pas via 

een geautomatiseerde toegangscontrole met vingerscan aan boord.  

Gasten doen dat met hun e-ticket, ticket gekocht aan het loket of uit de 

kaartverkoopautomaat of met de smartphone. Voor handelingen die de gast zelf 

kan doen via de (mobiele) website of via de ticketautomaten, berekent TSM € 

1,50 servicekosten, wanneer deze bij de balie of telefonisch worden gedaan. In 

2016 is het “Grand Café Promenade” in de terminal in Harlingen geheel vernieuwd 

en qua zitplaatsen uitgebreid. TSM krijgt veel positieve reacties over de kwaliteit 

en uitstraling van deze horeca faciliteit. 

 

Aan de hand van een rederij-breed narrowcasting systeem (dit wordt in 

2016/2017 geheel vernieuwd) wordt op alle locaties naast eigen actuele (reis- en 

veiligheids-) informatie tevens de reisinformatie van het OV in Harlingen getoond. 

Er zijn op alle terminallocaties ticketautomaten geplaatst, waarmee een bootticket 

gekocht maar ook gewijzigd kan worden. Er is contact geweest met Arriva (de 

nieuwe concessiehouder OV 

Zuidwest Friesland), 

waarmee is afgesproken dat 

Arriva in de terminals van 

Rederij Doeksen in overleg 

OV-chipkaart automaten zal 

gaan plaatsen.  
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Personeel en organisatie 

Het beleid van het managementteam is erop gericht om de verantwoordelijkheden 

diep in de organisatie, op de werkvloer en zo dicht mogelijk bij de gast, te leggen 

en dit te borgen.  

De kwaliteit en het gastheerschap van onze dienstverlening is geborgd met een 

efficiënte en heldere organisatiestructuur. Wij investeren veel tijd en geld in de 

kwaliteit van ons personeel, door middel van training en scholing op het gebied 

van gastheerschap, management en veiligheid. TSM is gecertificeerd volgens de 

ISM-code (International Safety Management) en is ook in het bezit van 

ISO9001:2008. Lloyds Register of Shipping (LRS) heeft de organisatie en de 

schepen in mei 2016 ge-audit en in orde bevonden, waarmee TSM voor 2017 

ISM-gecertificeerd is.   

 

Alle afspraken en procedures van de gehele organisatie zijn vastgelegd in een 

Scheepsbeheersysteem. Periodiek worden alle afdelingen van de organisatie door 

interne auditors getoetst en éénmaal per jaar extern door een auditor van Lloyd’s 

Register of Shipping. Wij bieden ons personeel goede arbeidsvoorwaarden 

conform een eigen Cao, waardoor het verloop zeer gering is en wij over een loyaal 

en competent menselijk kapitaal kunnen beschikken. Op deze wijze borgen wij de 

continuïteit, de kwaliteit en de veiligheid van onze veerdienst. De organisatie is 

goed in staat om het beleid af te stemmen op wensen van de moderne gast.  

 

Organogram  

 

 De algemeen directeur draagt de eindverantwoordelijkheid van de 

onderneming en geeft leiding aan het managementteam; 

Algemeen directeur 

 

Hoofd Operationele 

Zaken 

Hoofd Horeca  

Front Office en CC 

Hoofd P&O 

 

Controller / ICT 

DPA 

Hoofd Marketing en 
Communicatie 

Management- 

assistente 
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 Het Hoofd Operationele Zaken stuurt de vlootbemanning en waldienst aan en 

is verantwoordelijk voor de operationele inzet van de vloot en de 

walorganisatie; 

 Het Hoofd Personeel & Organisatie is verantwoordelijk voor personeelsbeleid, 

organisatie, opleiding en training; 

 De Controller is verantwoordelijk voor de financiële administratie, ISM, ICT en 

de concessieprocedures; 

 Het Hoofd Horeca stuurt alle horeca, de Front Office en het Contactcenter van 

de Rederij aan; 

 Het Hoofd Marketing en Communicatie is verantwoordelijk voor alle 

communicatie zowel intern als extern en voor het marketingbeleid van de 

Rederij; 

 Als staffunctie is er een managementassistente. Deze functie faciliteert 

diensten aan directie en MT. 

 

Personeelsbezetting 

De schepen worden het jaar rond vrijwel geheel met vaste medewerkers bemand. 

De wisselingen in het vaarschema als gevolg van het seizoen worden in een 

jaarrooster opgevangen. Daarnaast is er een flexibele schil om ziekte en 

onvoorziene wijzigingen op te vangen. Hetzelfde geldt voor de waldiensten in 

Harlingen en op Vlieland en Terschelling.  

 

In de Front Office en het Contactcenter is een vaste kern van medewerkers met 

tevens een flexibele schil van 

oproepkrachten of 

seizoenskrachten. Hiermee is de 

grote fluctuatie in 

passagiersaanbod op een 

gastgerichte, efficiënte en veilige 

wijze gewaarborgd. 

 

De komende vijf jaar gaan er 

ongeveer vijf medewerkers met 

pensioen (TSM en TSM Horeca).  
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Na 2016 loopt de leeftijd om met pensioen te kunnen gaan verder op (in 2016 is 

de pensioenleeftijd 65 jaar en 5 maanden, in 2017 65 jaar en 7 maanden, in 2018 

65 jaar en 9 maanden, in 2019 66 jaar en in 2020 66 jaar en 3 maanden). Binnen 

ons pensioenfonds bestaat de mogelijkheid om een deel van het pensioen op te 

nemen voor de AOW-leeftijd is bereikt, om zo eerder met pensioen te gaan.  

 

Er is voorts een (laag) natuurlijk verloop van 2% - 4% per jaar. TSM streeft naar 

interne doorstroom door middel van opleiding en training on the job. Omdat in de 

toekomst de autoveren ’s nachts zowel op de eilanden als in Harlingen zijn 

afgemeerd, wordt de bemanning van de schepen op zowel de eilanden als aan de 

vaste wal geworven. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft TSM 

naar het behoud van werkgelegenheid op de eilanden door nieuwe medewerkers 

afkomstig van de eilanden te werven, mits deze beschikbaar en bekwaam zijn. 

 

Opleiding en training 

De bemanning van de schepen voldoet minimaal aan de diploma-eisen conform 

de binnenvaartwetgeving m.b.t. veerboten.  

Alle benodigde nautische vaardigheden worden onder meer via de Stichting 

Opleidingen Zoute Veren gefaciliteerd, geëxamineerd en op peil gehouden. TSM 

investeert veel tijd en middelen aan de veiligheid van de veerdienst en locaties. 

Periodiek terugkerende trainingen zijn: BHV, schipverlaten, crowd management, 

klantvriendelijkheid, omgang met agressie, “profiling” en advanced fire fighting.  

Daarnaast vinden periodieke trainingen van het Crisismanagementteam plaats. In 

2017 wordt gestart met het opleiden van het nautische personeel op het gebied 

van LNG als voortstuwingsbrandstof.  

Ook wordt veel belang gehecht aan het op peil houden en waar nodig verbeteren 

van het gastheerschap van het bedrijf, waarbij wij er naar streven dat iedere 

medewerker een proactieve bijdrage levert aan het welbevinden van de gast. 

Hierin worden de medewerkers nadrukkelijk betrokken om uniformiteit in de 

benadering van de gast te borgen. In 2016 continueren wij de samenwerking met 

het bureau “Gast is Koning”. Tijdens inspirerende trainingssessies met het 

personeel zijn tien “koninklijke regels” vastgesteld. Daarnaast vinden er van tijd 

tot tijd “mystery visits” plaats. De uitkomsten hiervan worden besproken in het 

afdelingsoverleg en het managementteam. Belangrijke verbeterpunten worden 

geïmplementeerd, waarmee het gastheerschap is geborgd in de beleidsvoering 

van TSM.  
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Door onze gasten actief te benaderen en hun mening te vragen over de kwaliteit 

van onze dienstverlening, (dit doen wij door “Uw mening telt”-kaartjes van “Gast 

is Koning” uit te delen, waarmee gasten worden uitgenodigd online een enquête 

in te vullen) kunnen wij actief sturen op de kwaliteitsbeleving van ons product. 

Ook de belangrijkste bevindingen van onze gasten uit het continu “Uw mening 

telt”- onderzoek worden vertaald in beleid. Na evaluatie van “Gast is Koning” eind 

2016, besluiten wij over voortzetting van deze samenwerking. 

  

Er wordt jaarlijks een opleidingsplan opgesteld, waarmee naast de vaste 

trainingen tevens de behoefte aan verschillende trainingen wordt ingevuld en 

gebudgetteerd. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in een eigen Cao van de B.V. Terschellinger 

Stoomboot Maatschappij. Het horecapersoneel valt onder de Horeca Cao. Omdat 

er al geruime tijd geen Horeca Cao meer bestaat, hanteert TSM Horeca een 

arbeidsvoorwaardenreglement van Koninklijke Horeca Nederland waarin naast 

veel specifieke arbeidsvoorwaarden tevens de compensatie van de lonen van het 

horecapersoneel wordt geregeld. De  huidige 3-jarige TSM Cao loopt tot begin 

2018. In 2017 zullen Cao-onderhandelingen voor een nieuwe Cao van TSM 

plaatsvinden. Daarbij zal de directie van TSM inzetten op een meerjarige Cao met 

een marktconforme loonontwikkeling die past bij een dienstverlenend bedrijf, 

belast met de uitvoering van een publieke taak.  

Klantenservice 

De klantenservice van TSM wordt verzorgd door de afdeling Front Office en het 

Contactcenter. De afdeling Marketing en Communicatie faciliteert in overleg met 

deze afdelingen alle interne en externe communicatie (zowel via print als digitaal) 

en is daarmee de smeerolie van onze organisatie. Deze afdeling staat onder 

leiding van het Hoofd Marketing en Communicatie. De afdeling Front Office en het 

Contactcenter wordt aangestuurd door het Hoofd Horeca. De schriftelijke klachten 

en klachten via e-mail en sociale media worden geregistreerd, behandeld en 

beantwoord binnen de daarvoor gestelde termijn. Alle binnengekomen klachten 

worden gerubriceerd en behandeld in het MT, dat - indien gewenst c.q. 

noodzakelijk - het gevoerde beleid heroverweegt om herhaling te voorkomen. De 

procedure m.b.t. klachtenbehandeling ligt ook vast in het Scheepsbeheersysteem 

en wordt periodiek intern getoetst door een auditor en jaarlijks door een auditor 

van Lloyd’s Register.  
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TSM beschikt over een eigen Contactcenter op Terschelling, waar alle telefonische 

vragen, telefonische boekingen en wijzigingen worden behandeld.  

 

Het Contactcenter behandelt ook alle vragen die via e-mail binnenkomen, een 

taak die steeds belangrijker wordt. Momenteel doet TSM een proef met “Whats 

App”, waarmee gasten zich tot de Rederij kunnen wenden met vragen. Er van 

uitgaande dat deze proef na evaluatie succesvol blijkt, zal TSM dit extra 

communicatiekanaal in 2017 doorzetten. De afdeling Gevonden Voorwerpen is 

telefonisch en via een formulier op onze website te bereiken.  

Naast ons eigen doorlopende klanttevredenheidonderzoek “Uw mening telt”, laat 

de concessieverlener jaarlijks een onafhankelijk klanttevredenheidonderzoek 

uitvoeren. De uitkomsten van dit laatste onderzoek worden beïnvloed door het feit 

dat dit onderzoek in een vaste periode van het jaar, gedurende enkele dagen 

wordt uitgevoerd en daarom kan afwijken van onze continue meting. Beide 

onderzoeken geven een goed en representatief beeld van de klantwaardering van 

onze dienstverlening.   

De afdeling Marketing en Communicatie is ook erg actief in het ontwikkelen en 

communiceren van acties en loyaliteitsprogramma’s t.b.v. “frequent travellers”. 

Vaste Reizigers genieten naast een korting op het veertarief ook periodieke en 

actiematige loyaliteitsbonussen. Daarbij maakt TSM optimaal gebruik van 

moderne technieken als internet, ons digitale magazine “digizine Vrij” en sociale 

media als Facebook, Twitter en Instagram. Momenteel ontwikkelt deze afdeling 

een loyaliteitsprogramma voor toekomstige mede-investeerders in de nieuw te 

bouwen innovatieve autoveerboten op LNG. 

Sociale media worden ingezet om de klantenservice te ondersteunen (vragen 

worden dagelijks beantwoord door de Front Office) en informatie te 

communiceren over de dienstverlening. Daarnaast heeft de inzet van sociale 

media een commercieel doel en wordt hiermee een open contact met de 

veerdienstgebruikers gestimuleerd.   

De inhoud van het rederij-brede narrowcastingsysteem wordt door deze afdeling 

dagelijks beheerd. Ook de samenwerking met eilander ondernemers en  

stakeholders als VVV’s, ondernemingsverenigingen en OV-bedrijven t.b.v. diverse 

combinatiearrangementen, wordt door deze afdeling verzorgd.  

Tenslotte is deze afdeling mede verantwoordelijk voor de duurzame marketing en 

positionering van het eilandproduct, in samenwerking met externe partijen. 
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Openingstijden Front Office 

De openingstijden zijn gebaseerd op de concept-dienstregeling van 2017. Jaarlijks 

worden de openingstijden opnieuw vastgesteld op basis van (o.a.) de wijzigingen 

in de dienstregeling.  

In 2016 is conform het Vervoerplan 2016 de terminal in Harlingen gedurende de 

winterdienstregeling kort na het vertrek van de laatste boot gesloten i.p.v. tot 15 

minuten na vertrek laatste boot. Dit heeft in 2016 niet tot klachten geleid, zodat 

TSM dit in 2017 wil handhaven. Indien er incidentele vertragingen zijn, door uitval 

van treinen of files, dan zal de Front Office in Harlingen uiteraard langer geopend 

zijn om gestrande reizigers die de boot missen op te vangen.  

NB: In het algemeen zijn onze openingstijden, net als vorig jaar en op basis van 

dezelfde redenen, ruimer dan het Programma van Eisen voorschrijft. TSM 

beoordeelt periodiek of de openingstijden nog passend zijn en stelt deze zo nodig 

bij. 

Marketing & Communicatie 

Website 

De nieuwe website gaat in september 2016 live. In 2017 zal continue monitoring 

door middel van Google Analytics plaatsvinden om de werking van de website te 

analyseren en waar nodig processen of content bij te schaven. Ook zullen A/B test 

procedures worden toegepast om de website te optimaliseren. Daarnaast hebben 

we met de nieuwe website veel meer het beheer van website in eigen beheer, 

waardoor we makkelijker en sneller content kunnen wisselen en hierdoor 

relevanter kunnen zijn. 

 

Vaste Reizigers Programma 

Eind 2016 / begin 2017 wordt een nieuwe invulling gegeven aan het VR-

Programma, met als uitgangspunt: hoe meer je reist, hoe meer voordeel je 

geniet. Dit voordeel zal aanvankelijk tot uiting komen, in de vorm van directe 

korting (gratis overtocht) op het veertarief. Op termijn kan het programma 

worden uitgebreid met extra’s om de loyaliteit met TSM en de eilanden te 

versterken. Hiervoor zal t.z.t. de samenwerking met lokale (eilander-) 

ondernemers worden gezocht.  
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E-mailprogramma Copernica 

In de voorgaande vervoerplannen van de Rederij is dit onderwerp ook ter sprake 

gekomen. De wens bestaat om door middel van gesegmenteerde nieuwsbrieven 

relevantere content naar onze nieuwsbrief abonnees te sturen, waardoor de 

conversie op de nieuwsbrieven toeneemt. Inmiddels versturen wij onze 

nieuwsbrieven met een ander geavanceerd programma. Dit programma maakt 

een versturing van de nieuwsbrieven met gesegmenteerde inhoud ook mogelijk, 

waardoor een apart programma als Copernica niet meer nodig is. In 2017 zullen 

wij dit programma verder optimaliseren in 

samenwerking met ons reclamebureau. 

Destinatiemarketing 

Vlieland en Terschelling beschikken sinds 

2016 beide over nieuwe marketing- en 

promotiemanagers, die de 

destinatiemarketing voor hun rekening 

zullen nemen. Om het belang van een 

goede destinatiemarketing te onderstrepen 

en mee te kunnen sturen in het beleid is de 

Rederij (in de persoon van het Hoofd M&C) 

vertegenwoordigd in de besturen van de 

aansturende organen van de marketing 

managers. Dit is de VVV op Terschelling en 

het Toeristisch Platform Vlieland op Vlieland.  

Emissie obligatie participaties Terschellinger Groenvloot Maatschappij BV (TGM 

BV). 

TSM wil eilanders (Vlieland en Terschelling) betrekken bij de totstandkoming en 

de realisatie van de nieuwe innovatieve veerboten van TGM BV. Eind 2016 

ontwikkelt de Rederij een brochure waarmee eilanders worden uitgenodigd om op 

basis van obligaties financieel te participeren in deze nieuwe schepen. TGM BV 

beoogt hiermee uitsluitend de betrokkenheid van de eilanders bij de veerdienst te 

vergroten. De obligatie participaties zullen laagdrempelig zijn, zodat iedere 

eilander met interesse mee kan doen. In de loop van 2017 zal de directie van 

Rederij Doeksen op beide eilanden een aantal presentatieavonden voor eilanders 

organiseren voor een toelichting op deze participatie emissie.    
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ICT 

TSM investeert in 2016 in een nieuwe website (september 2016) en aansluitend 

(begin 2017) in een geheel nieuw “narrowcasting”-systeem (Doeksen TV). Naast 

een nieuwe, frisse uitstraling moet het gebruiksgemak van het boekingsproces 

groter worden. Aan de achterzijde worden systemen aan elkaar gekoppeld 

waardoor een sneller en veel gebruiksvriendelijker (zowel intern als extern) 

systeem ontstaat. Onze online reserveringsapplicatie vergt betrouwbare software, 

hardware en netwerken. TSM heeft haar ICT zodanig ingericht, dat alle 

toekomstige ICT-mogelijkheden kunnen worden ingepast. Alle dataservers staan 

extern in een datacenter en worden professioneel onderhouden en beheerd en 

rederij-breed ontsloten via een breedband glasvezel datanetwerk. TSM heeft 

daarnaast een eigen radiobreedbandverbinding tussen Harlingen, Vlieland en 

Terschelling.  

Hierdoor is breedband internet aan boord van alle schepen gratis voor passagiers 

beschikbaar. Ook wordt het narrowcasting-systeem aan boord van de schepen via 

deze straalverbinding van real time content voorzien. Alle systemen en software 

worden onderhouden en beheerd door externe partijen op basis van SLA’s 

(Service Level Agreement).  

 

Verantwoordelijk voor alle ICT binnen de organisatie is de Financial Controller 

(MT-lid). Hij ziet toe op de goede naleving van alle SLA’s.  

 

ICT ontwikkelingen waar TSM nu aan werkt zijn o.a.:  

 Nieuwe / revisie van de boeking site (incl. het CMS) en daaraan gekoppeld de 

mobiele site en de ticketautomaten: 

Per september 2016 zullen behoudens onvoorziene omstandigheden de 

vernieuwde website, boekingssite en het achterliggende Content Management 

Systeem (CMS) volledig operationeel zijn. De website zal geheel responsive 

zijn, wat betekent dat de website een schaalbaar design heeft dat op ieder 

apparaat (pc, tablet of smartphone) optimaal functioneert. Een aparte 

mobiele site is om die reden niet meer nodig. Met de lancering van de nieuwe 

website zal ook de nieuwe vormgeving (look and feel) gelanceerd worden. 

Voor de website zal het jaar 2017 in het teken staan van het optimaliseren 

van de website, waaronder het uitvoeren van A/B-testen, het monitoren van 

Google Analytics en met deze gegevens de website fine tunen.  
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Het doel hiervan is om de gebruikerservaring van de website te optimaliseren, 

om een hogere conversie te genereren. Daarnaast zal er aandacht besteed 

worden aan het optimaliseren van de interne processen. 

 

 Alle reizigersinformatiesystemen (momenteel bestaande uit vijf afzonderlijke 

systemen in de terminal in Harlingen) vervangen door één systeem (incl. 

Doeksen TV): 

Eind 2016, begin 2017 wordt het nieuwe systeem in gebruik genomen. De 

vernieuwde vormgeving van de website zal ook direct in het nieuwe 

narrowcasting systeem worden geïmplementeerd.  

 

 Ontwikkeling van een applicatie om de gemiddelde verblijfsduur van de 

reizigers van TSM te monitoren:  

Ten behoeve van de destinatiemarketing zal TSM een aanpassing realiseren in 

de software van haar reserveringsapplicatie, waarmee de gemiddelde 

verblijfsduur van de eilandbezoekers gemeten wordt.  

 

 Wifi netwerk: 

TSM gaat in 2016/2017 het 

wifisysteem aan boord vervangen en 

uitbreiden met 4G routers. Hierdoor 

kan de beschikbaarheid van het wifi 

systeem eenvoudig opgeschaald 

naarmate het drukker wordt.  

Momenteel staat er nog een 

verouderde antenne voor het wifi-

netwerk op de autobrug in de haven 

van Vlieland. Omdat deze antenne 

niet hoog genoeg geplaatst kan 

worden, mist deze dekking van een 

gedeelte van de vaarroute naar Vlieland. Dit is mede de reden dat het TSM 

wifi-systeem aan boord van het ms Vlieland vaak een minder goede dekking 

heeft dan de schepen op de route naar Terschelling. Over de kwaliteit van het 

wifi-systeem aan boord van de veerdienst naar Vlieland wordt veel geklaagd. 

Er is een verzoek ingediend bij RWS en het college van B&W van Vlieland om 

de nieuwe antenne, op de vuurtoren van Vlieland te mogen plaatsen, 

waardoor de dekking sterk zal worden verbeterd.  
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Tevens zal TSM een inlogpagina met spelregels introduceren voor gebruikers 

die inloggen op ons netwerk.  

Doordat men tegenwoordig zelfs HD-films aan boord wil bekijken, schiet de 

bandbreedte al snel te kort. Een uiterste middel is om grote data streaming 

bestanden via wifi te blokkeren.   

 

Horeca 

Zowel aan boord van de schepen als in de veerterminal in Harlingen beschikt TSM 

over horecaverkooppunten. Het 

exploiteren van dergelijke 

horecaverkooppunten is geen 

kernactiviteit van de veerdienst, 

vereist specifieke kennis en gaat 

gepaard met specifieke 

bedrijfsrisico’s. Daarom verpacht 

TSM de horecavoorzieningen aan 

boord van de schepen en in de 

terminal in Harlingen aan 

zustermaatschappij TSM Horeca B.V. 

De horeca maakt echter wel in 

belangrijke mate deel uit van de 

totaalbeleving en de kwaliteit van 

onze dienstverlening. Daarom stelt TSM hoge eisen aan de kwaliteit van de 

producten, de uitstraling van de buffetten en het personeel (kleding, service, 

gastvrijheid). Dit is allemaal vastgelegd en geborgd in het contract met TSM 

Horeca B.V.  

Andere eisen, zoals op het gebied van hygiëne en arbeidsomstandigheden zijn 

geborgd door wetgeving. Op iedere locatie, met uitzondering van de snelboten, 

worden kwalitatief goede en verse eigentijdse horecaproducten conform het 

meest geëigende concept in moderne outlets aangeboden, tegen marktconforme 

tarieven.  

De kapitein van TSM is altijd eindverantwoordelijk voor het schip en de 

opvarenden, maar delegeert het welzijn van de passagiers aan de horeca purser, 

die op zijn/haar beurt zijn/haar team aanstuurt. TSM verwacht te allen tijde een 

gastvrije en vriendelijke opstelling van haar eigen personeel maar ook van het 

personeel van de horecapachter.  
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In 2015 is TSM Horeca BV gestart met ovensnacks op het ms Friesland. Hiervoor 

zijn de friteuses verwijderd uit de kombuis en is geïnvesteerd in speciale 

combisteamers.  

Het grootste voordeel van deze maatregel is het wegnemen van een potentiële 

brandhaard. Bovendien is het gebruik van combisteamers in de kombuis veel 

hygiënischer in vergelijking met friteuses. De ovensnacks die TSM horeca op het 

ms Friesland serveert, zijn maar liefst 30% minder vet, bevatten minder 

additieven en zijn daarmee dus ook een stuk gezonder. We zijn hiermee zonder 

bekendmaking als pilot begonnen. Na wat aanloopproblemen is de kwaliteit van 

het eindproduct inmiddels onder controle. Het is de bedoeling om de friteuse op 

het ms Vlieland door eenzelfde ovensysteem te vervangen. Op de nieuwe schepen 

zal ook in combisteamers i.p.v. friteuses geïnvesteerd worden.  

In 2017 zal het horeca gedeelte aan boord van het ms Vlieland worden 

gerenoveerd, waarbij de logistiek alsmede het assortiment verbeterd zullen 

worden.  

Horeca Carrousel van Pastiel  

TSM Horeca doet sinds 2015 mee aan de Horeca Carrousel van Pastiel. Deze 

organisatie bemiddelt via de Horeca Carrousel mensen vanuit de bijstand (dus 

met een redelijke afstand tot de arbeidsmarkt) naar reguliere banen. Het werkt 

via stages, waarbij werkgever en werknemer elkaar kunnen aftasten. Als het klikt, 

komen de mensen in dienst. Vorig jaar heeft de Rederij zes seizoenkrachten na dit 

traject in dienst genomen aan boord van de veerboten en ook dit jaar zijn de 

ervaringen weer positief. Hiermee wordt een concrete invulling gegeven aan het 

MVO-beleid van TSM.  

Bagagevervoer 

In het kader van de veiligheid vraagt TSM 

de gast die reist per autoveer zijn/haar 

bagage op daarvoor bestemde 

bagagewagens te plaatsen. Deze 

bagagewagens worden door ons 

walpersoneel op het autodek van het 

autoveer gereden. Op deze wijze houden 

wij de gangpaden en vluchtwegen aan 

boord vrij. Veiligheid gaat voor alles en de 

pursers aan boord van de schepen zien 

daar streng op toe.  
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Op de snelboten kunnen geen bagagewagens aan boord worden gereden en 

plaatsen de passagiers hun bagage op stellingen in een afzonderlijke  

bagageruimte.  

Op de snelboten ziet de stewardess erop toe dat de bagage in de daarvoor 

aangewezen ruimte is geplaatst en geen vluchtroutes blokkeert.  

TSM heeft een aantal jaren geleden in samenwerking met de provincie Fryslân 

een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door de TU Delft t.b.v. een 

bagageservice van Harlingen naar de accommodaties op de eilanden en weer 

terug naar Harlingen. De uitkomsten van dat onderzoek gaven aan, dat er 

transportconcepten uitvoerbaar zijn. Algemeen geldt wel dat dit een forse 

logistieke uitdaging vormt en dat de economische haalbaarheid kritisch is. TSM 

heeft in 2016 weer overleg gehad met ambtenaren van de provincie Fryslân over 

de haalbaarheid van een nieuw bagagevervoersysteem. Het initiatief voor dit 

gesprek lag bij de provincie Fryslân. Hieraan is verder nog geen vervolg gegeven. 
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IV De Dienstregeling als bedoeld in artikel 1.3 en eventuele 

voornemens voor wijzigingen in de dienstregeling van het 

komende jaar  

V Eventuele voornemens voor wijziging in de aansluitingen van 

en op de dienstregelingen van vervoerders die aansluitend OV 

verzorgen voor het komende jaar  

 

TSM maakt onderscheid in een basisdienstregeling en extra afvaarten. Bij extra 

afvaarten wordt onderscheid gemaakt in voorziene extra afvaarten en 

onvoorziene extra afvaarten. Als bijlage is de concept dienstregeling 2017 

opgenomen. De basisdienstregeling wordt in principe uitgevoerd door het ms 

Vlieland, het ms Friesland en het ms Tiger. De extra afvaarten worden in principe 

uitgevoerd door het ms Midsland en het ms Koegelwieck. Uiteraard vindt 

onderlinge uitwisseling plaats bij (bijvoorbeeld) onderhoud van de schepen en in 

het laag seizoen.  

 

Basisdienstregeling 

De vervoersgegevens van de voorgaande jaren vormen de basis voor de 

dienstregeling van het volgende jaar. In deze dienstregeling wordt tevens 

rekening gehouden met vakanties, eilander evenementen en/of feestdagen, 

aansluitingen OV, nautische 

en operationele kruisende 

verkeersstromen. 

 

De dienstregeling van 2017 

dient net als in 2016, met 

betrekking tot de 

aansluitingen op het OV te 

voldoen aan het Programma 

van Eisen van de Concessie. 

Dit houdt voor 2017 in, dat 

de aankomsttijden en 

vertrektijden van de 

veerboten met een 

overstaptijd van ca. 15 minuten zoveel mogelijk dienen aan te sluiten op de 

treinverbinding met Leeuwarden en de busverbinding met Alkmaar/Zurich.  
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Hierbij wordt rekening gehouden met 6 minuten looptijd van/naar trein en 3 

minuten looptijd van/naar de bus. Ook wordt de aansluiting op de dienstregeling 

van de busverbinding met Bolsward/Sneek waar mogelijk betrokken.  

Omdat de treinaansluitingen prevaleren en de tijden van trein en bus bovendien 

sterk variëren per dag en per periode is het onmogelijk om op alle afvaarten 

voldoende op de busverbindingen aan te kunnen sluiten. Op de eilanden rijden de 

bussen een dienstregeling die is afgestemd op het vaarschema van TSM. Ditzelfde 

geldt voor een particuliere busverbinding met het parkeerterrein “Tjerk Hiddes” in 

Harlingen. Deze busdienstservice wordt geboden door de exploitant van het 

parkeerterrein “Tjerk Hiddes”.   

 

Bij het samenstellen van de concept dienstregeling 2017 is er constructief overleg 

gevoerd met de concessiehouder van de trein en busverbindingen (Arriva). 

Naar aanleiding van dit overleg zijn waar mogelijk verbeteringen aangebracht 

m.b.t. de aansluitingen tussen het OV van Arriva en de veerdienst van TSM. Die 

verbeteringen leidden tot enkele wijzigingen van de conceptdienstregelingen van 

TSM voor 2017.  

 

De concessievoorschriften voorzien in een aantal voorschriften m.b.t. 

vertragingen. Algemeen wordt het door het publiek gewaardeerd dat TSM 

punctueel de dienstregeling vaart. Ook de concessieverlener eist een hoge mate 

van punctualiteit van de dienstregeling van de concessiehouder. Conform 

concessievoorschrift zal TSM bij incidentele vertragingen van treinen en de 

busdienst met Noord-Holland (via de Afsluitdijk), die daadwerkelijk aansluiten op 

een afvaart van TSM, 10 minuten wachten. Hierbij moet ook rekening worden 

gehouden met het advies van TSM aan haar reizigers om een half uur voor 

afvaart aanwezig te zijn. Indien er een vertraging is waardoor reizigers de laatste 

afvaart naar een eiland dreigen te missen, zal er maximaal 15 minuten worden 

gewacht. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de regionale OV-diensten 

inventariseren hoeveel reizigers er in de bus of trein zitten, die de boot moeten 

halen en dit vervolgens doorgeven aan de Front Office in Harlingen. Tevens moet 

TSM door de regionale vervoerders op de hoogte worden gebracht van de 

verwachte aankomsttijd in Harlingen. Immers, TSM kan anders niet weten of en 

zo ja hoeveel reizigers te laat aankomen en hoe lang de vertraging duurt. Bij 

vertraagde aankomsttijd van de veerboten, zal TSM contact opnemen met de 

regionale vervoerdiensten. Vaak blijkt bij dergelijke vertragingen een trein of bus 

niet te kunnen wachten, omdat zij anders niet meer aansluiten op de 

dienstregeling van het hoofdspoornet.  
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Indien vooraf duidelijk is dat een vertraging langer gaat duren dan een kwartier, 

dan zal de veerboot gewoon op tijd vertrekken. Ook na een kwartier wachttijd zal 

het schip alsnog vertrekken. Immers: de vaak honderden passagiers aan boord 

horen op tijd op hun bestemming aan te komen.   

  

Ontwikkeling Schuitengat / interinsulair 

Zoals wellicht bekend, vormt er zich een nieuwe geul in de zandrug die het 

Schuitengat scheidt van de Vlierede. Rijkswaterstaat heeft deze route inmiddels 

van laterale betonning voorzien, waarmee het een formele vaarroute is geworden, 

echter geen hoofdvaarwater. Zodra deze route wel als hoofdvaarwater wordt 

aangemerkt of in het geval dit niet gebeurt, Rijkswaterstaat TSM toestaat om 

deze route met de snelboten op normale dienstsnelheid te bevaren, dan is TSM 

bereid om de interinsulaire 

sneldienstregeling in 2017 met de 

maandag uit te breiden. Op vrijdag, 

zaterdag en zondag worden de 

snelboten vooral ingezet voor de aan- 

en afvoer van gasten, dus op die 

dagen is een interinsulaire dienst met 

een snelboot van TSM niet mogelijk. 

Als alternatief kan de gast op die 

dagen gebruik maken van de 

watertaxi’s. In de 

conceptdienstregeling 2017 is niet 

voorzien in interinsulaire 

sneldienstafvaarten op maandagen in 

de zomerdienst. 

 

Proef veerdienstregeling 2017 Vlieland: “3 x autoveerdienst Vlieland het 

jaar rond ” 

In 2016 heeft TSM een voorstel ingediend om een proef uit te voeren, waarbij 

gedurende de winterdienstregeling, dagelijks drie retourvaarten met het autoveer 

ms Vlieland van Vlieland worden aangeboden. Vanwege de fors hogere kosten van 

een dergelijke dienstregeling, heeft TSM in 2016 de het volgende voorgesteld: 

 Pilotperiode van 19-2-2016 t/m 10-6-2016; 

 Vaartijd per afvaart 1:45 min., m.u.v. de eerste afvaart 1:35 min., vanwege 

aansluiting op OV; 
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 Alle dagen van de week drie retourvaarten van Vlieland met het autoveer ms 

Vlieland; 

 Geen driehoekreizen van de sneldienst via Vlieland. 

 

Deze proef in 2016 is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat het voorstel om te 

komen tot een proef het gemeentebestuur van Vlieland pas bereikte na 

besluitvorming door het college. 

 

Voor 2017 stelt TSM een nieuwe proef voor, in lijn met die van 2016, echter met 

de volgende gewijzigde uitgangspunten: 

 Proefperiode van 10-1-2017 t/m 06-7-2017; (deze periode is langer gekozen 

t.o.v. het voorstel voor een proef in 2016 destijds, omdat er anders in een 

korte periode erg veel wisselingen van afvaarttijden van en naar Vlieland 

zouden zijn, wat tot verwarring kan leiden bij onze gasten); 

 Vaartijd per afvaart 1:45 min., m.u.v. de laatste afvaart H-V om 19:00 uur die 

een vaartijd van 1:35 min. zal hebben, dit vanwege de gewijzigde OV-tijden in 

2017; 

 Alle dagen van de week zijn er drie retourvaarten van Vlieland met het 

autoveer ms Vlieland; 

 Geen driehoekreizen van de sneldienst via Vlieland; 

 Afvaarttijden tijdens de proef zijn herzien en afgestemd op aansluitingen van 

het OV in 2017; 

 In mei 2017 zal de proef worden geëvalueerd. 

 

TSM zal in overleg met alle partijen een voorstel 

doen voor een representatieve 

evaluatiemethode, op basis waarvan partijen de 

juiste conclusies kunnen trekken voor de 

dienstregeling van 2018. Om een objectieve 

meting te kunnen waarborgen stelt TSM voor 

om de evaluatie door een erkend en 

onafhankelijk enquêtebureau te laten uitvoeren.  

    

Conceptdienstregelingen 2017 B.V. 

Terschellinger Stoomboot Maatschappij 

Uitgangspunten: 

 Proef met dienstregeling Vlieland van 10-1-

2017 t/m 6-7-2017.  
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Reguliere dienstregeling zomer en winterdienst in de periode van 7-7-2017 

t/m 31-12-2017;  

 De afvaarttijden van de eerste afvaart van de sneldienst op de 

maandagochtend worden aangepast: T-H: 06:30 uur wordt T-H: 6:45 uur;  

H-T 08:15 uur wordt 08:30 uur. De reden voor deze wijziging is om goede 

aansluitingen op de gewijzigde treintijden te kunnen realiseren. Aankomst om 

07:30 uur sluit aan op vertrek trein om 07:48 uur (dit was in 2016: 07:32 

uur). Het vertrek van de sneldienst om 08:30 uur uit Harlingen sluit aan op 

de aankomst van de trein uit Leeuwarden om 08:09 uur (dit was in 2016: 

08:03 uur);  

 De eerste afvaarttijd van de sneldienst op de overige dagen (excl. 

winterdienst zondag) wordt als volgt aangepast: T-H 07:30 uur, wordt T-H 

07:15 uur. De reden voor deze wijziging is de aansluiting op de gewijzigde 

vertrektijd van de trein in 2017. Aankomst om 08:00 uur sluit aan op 

gewijzigde vertrektijd trein om 08:13 uur (dit was in 2016: 08:32 uur); 

 De eerste afvaarttijd van de veerdienst vanaf Vlieland wordt aangepast 

(m.u.v. dienstregeling conform 

voorgestelde proef): V-H 06:45 uur, 

wordt  

V-H 07:00 uur. De reden voor deze 

wijziging is de aansluiting op gewijzigde 

tijden van de trein. Aankomst boot om 

08:30 uur sluit aan op vertrek van de 

trein om 08:48 uur (dit was in 2016: 

08:32 uur) Daarnaast voorkomt een 

aankomst om 08:30 uur kruisende 

verkeersstromen op de kade in Harlingen 

met de sneldienst; 

 De middag afvaarttijd van de veerdienst 

Vlieland vanaf Harlingen wordt aangepast: H-V 14:25 uur wordt 14:20 uur. 

Reden voor deze wijziging is het voorkomen van kruisende verkeerstromen 

op de kade en in de haven, met de veerdienst naar Terschelling.  

Deze wijziging is mogelijk vanwege de gewijzigde aankomsttijd van de trein 

om 14:09 uur (dit was in 2016: 14:11 uur);   

 Extra afvaarten van het ms Midsland en ms Friesland zijn toegevoegd, om de 

capaciteit van het vrachtvervoer op te vangen tijdens de verlenging van het 

ms Noord-Nederland in Q1-2017; 

 De aansluitingen met het OV zijn in lijn met de concessievoorschriften; 
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 Alle gewijzigde trein- en bustijden in 2017 conform opgave Arriva; 

 Aankomst en vertrek van de bussen in Harlingen voor 2017 zijn nog niet 

definitief vastgesteld, maar zijn al wel besproken met Arriva. Om die reden is 

de verwachte bus dienstregeling 2017 als uitgangspunt aangehouden; 

 Input vanuit: Klantenpanels, RvA’s, CWW, het overleg met decentrale 

overheden; OV-partners, GOR; eigen personeel; 

 Operationele knelpunten zowel nautisch als kruisende verkeerstromen op de 

kades moeten zoveel mogelijk voorkomen worden; 

 Tijd benodigd voor openen voetgangersuitgang schepen bedraagt ca. twee 

minuten. 

 

De volgende prioritering is gehanteerd: 

1. Aansluiting op trein van/naar Leeuwarden; 

2. Aansluiting op bus lijn 71 naar/van Afsluitdijk (Qliner); 

3. Aansluiting op bus lijn (1)99 naar/van Bolsward/Sneek/Heerenveen; 

4. Aansluiting op bus lijn 351 (Qliner in hoogseizoen juni-aug); 

5. De aansluiting OV met aankomst veerboot in Harlingen heeft prioriteit op 

aansluiting OV met vertrek veerboot Harlingen;  

6. Operationele knelpunten; 

7. Meest gewenste afvaartmomenten voor de gast. 

 

Dienstregeling Harlingen – Vlieland v.v. 

Basis winterdienstregeling in 2016 is: 

Route V-H V-H V-H V-H V-H H-V H-V H-V H-V H-V V-T T-V T-V 

Schip VL SD VL VL SD VL SD VL SD VL SD SD SD 

Ma 6:45   12:00   18:55 9:00   14:25 17:20*       18:20 

Di 6:45   12:00 17:00   9:00   14:25   19:00       

Wo 6:45   12:00   18:55 9:00   14:25 17:20*       18:20 

Do 6:45   12:00   18:55 9:00   14:25 17:20*       18:20 

Vr 6:45   12:00 17:00   9:00   14:25   19:00       

Za 6:45   12:00   18:55 9:00   14:25 17:20*       18:20 

Zo   9:10 12:00 17:00     10:15 14:25   19:00 11:10 8:30   

*) Via Terschelling 

 

Basis winterdienstregeling in 2017 van 1-10-2017 t/m 31-10-2017 wordt: 

Route V-H V-H V-H V-H V-H H-V H-V H-V H-V H-V V-T T-V T-V 

Schip VL SD VL VL SD VL SD VL SD VL SD SD SD 

Ma 7:00   12:00 
 

18:55  9:00   14:20 17:20*  
 

    18:20 

Di 7:00   12:00 17:00  
 

9:00   14:20 
 

19:00     
 Wo 7:00   12:00   18:55 9:00   14:20 17:20*       18:20 

Do 7:00   12:00   18:55 9:00   14:20 17:20*       18:20 

Vr 7:00   12:00 17:00   9:00   14:20   19:00       

Za 7:00   12:00   18:55 9:00   14:20 17:20*       18:20 

Zo   9:10 12:00 17:00     10:15 14:20   19:00 11:10 8:30   
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*) Via Terschelling 

 

Proef winterdienstregeling in 2017 van 10-1-2017 t/m 13-4-2017 wordt: 

Route V-H V-H V-H H-V H-V H-V 

Schip VL VL VL VL VL VL 

Ma 6:45 11:45 16:45  9:00 14:20 19:00 

Di 6:45 11:45 16:45  9:00 14:20 19:00 

Wo 6:45 11:45 16:45  9:00 14:20 19:00 

Do 6:45 11:45 16:45  9:00 14:20 19:00 

Vr 6:45 11:45 16:45  9:00 14:20 19:00 

Za 6:45 11:45 16:45  9:00 14:20 19:00 

Zo 6:45 11:45 16:45  9:00 14:20 19:00 

 
Toelichting op wijzigingen t.g.v. de proef winterdienstregeling Vlieland v.v. 

 De vertrektijden vanaf Vlieland wijzigen met 15 minuten ten gevolge van 

langere vaartduur van 1uur en 45 minuten in plaats van 1uur en 30 minuten;  

 De eerste afvaart vanaf Vlieland blijft tijdens de proef dienstregeling gelijk aan 

de eerste afvaarttijd zoals die gold in 2016. Aankomsttijden in Harlingen 

blijven tijdens de proef dienstregeling gelijk ten opzichte van de basis 

winterdienstregeling 2017; 

 De laatste afvaart vanaf Harlingen naar Vlieland om 19:00 uur zal rond 20:35 

uur op Vlieland aankomen op basis van een vaartijd van 1 uur en 35 minuten. 

 

Basis zomerdienstregeling in 2016 is: 

*) niet alle zondagen 

 

Basis zomerdienstregeling in 2017 van 07-07-2017 t/m 30-9-2017 wordt: 

*) niet alle zondagen 

 

 

 

Route V-H V-H V-H V-H V-H H-V H-V H-V H-V H-V V-T V-T T-V T-V 

Schip VL VL SD VL SD VL SD VL SD VL SD SD SD SD 

Ma 6:45 12:00   17:00   9:00   14:25   19:00         

Di 6:45 12:00   17:00   9:00   14:25   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Wo 6:45 12:00   17:00   9:00   14:25   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Do 6:45 12:00   17:00   9:00   14:25   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Vr 6:45 12:00 14:30 17:00   9:00 13:30 14:25   19:00         

Za 6:45 12:00   17:00   9:00   14:25   19:00         

Zo 6:45 12:00   17:00 18:50 9:00   14:25 17:45* 19:00         

Route V-H V-H V-H V-H V-H H-V H-V H-V H-V H-V V-T V-T T-V T-V 

Schip VL VL SD VL SD VL SD VL SD VL SD SD SD SD 

Ma 7:00 12:00   17:00   9:00   14:20   19:00         

Di 7:00 12:00   17:00   9:00   14:20   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Wo 7:00 12:00   17:00   9:00   14:20   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Do 7:00 12:00   17:00   9:00   14:20   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Vr 7:00 12:00 14:30 17:00   9:00 13:30 14:20   19:00         

Za 7:00 12:00   17:00   9:00   14:20   19:00         

Zo 7:00 12:00   17:00 18:50 9:00   14:20 17:45* 19:00         
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Proef zomerdienstregeling 2017 van 14-4-2017 t/m 06-7-2017 wordt: 

 

Toelichting op wijzigingen t.g.v. de proef zomerdienstregeling Vlieland v.v. 

 De vertrektijden vanaf Vlieland wijzigen met 15 minuten ten gevolge van 

langere vaartduur van 1 uur en 45 minuten in plaats van 1 uur en 30 

minuten;  

 De eerste afvaart vanaf Vlieland blijft tijdens de proef dienstregeling gelijk aan 

de eerste afvaarttijd zoals die gold in 2016. Aankomsttijden in Harlingen 

blijven tijdens de proef dienstregeling gelijk ten opzichte van de basis 

zomerdienstregeling 2017; 

 De laatste afvaart vanaf Harlingen naar Vlieland om 19:00 uur zal rond 20:35 

uur op Vlieland aankomen op basis van een vaartijd van 1 uur en 35 minuten. 

 

De volgende aansluitingen in Harlingen op het OV zijn van toepassing voor de 

dienst van en naar Vlieland: 
 

Aankomst Ha Vertrek Ha Trein  H-L 
Bus 71* 
Zurich 

Bus (1) 99* 
H’veen/Sneek 

08:30  08:48 08:40 08:52 

 09:00 08:44 08:19 08:48 

13:30  13:48 13:40 13:52 

 14:20 14:09 13:19/14:19* 14:08 

18:30  18:48 18:40 18:52 

 19:00 18:44 18:19 18:48 

 13:30 (zomer vr) 13:09 13:19 12:48 

15:15 (zomer vr)  15:48 15:40 15:52 

19:35 (zomer zo)  19:48 19:40 19:52 

19:40 (winter ma,wo, 
do,za) 

 19:48 19:40 19:52 

*): bus tijden zijn nog niet definitief vastgesteld; aansluiting van de met * gemarkeerde bus tijden zijn nog in 

      behandeling voor mogelijke verbetering; op za, zo- en feestdagen zijn er afwijkende tijden van de trein- en bus 

      tijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route V-H V-H V-H V-H V-H H-V H-V H-V H-V H-V V-T V-T T-V T-V 

Schip VL VL SD VL SD VL SD VL SD VL SD SD SD SD 

Ma 6:45 11:45   16:45   9:00   14:20   19:00         

Di 6:45 11:45   16:45   9:00   14:20   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Wo 6:45 11:45   16:45   9:00   14:20   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Do 6:45 11:45   16:45   9:00   14:20   19:00 10:05 18:55 9:30 18:20 

Vr 6:45 11:45 14:30 16:45   9:00 13:30 14:20   19:00         

Za 6:45 11:45   16:45   9:00   14:20   19:00         

Zo 6:45 11:45   16:45 18:50 9:00   14:20 17:45* 19:00         
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Dienstregeling Harlingen – Terschelling v.v. 

 

Basis winterdienstregeling in 2016 is: 
 

Route T-H T-H T-H T-H T-H T-H T-H H-T H-T H-T H-T H-T H-T H-T V-T T-V T-V 

Schip SD FRL SD FRL SD FRL SD SD FRL SD FRL SD FRL SD SD SD SD 

Ma 6:30 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20* 8:15 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:55   18:20 

Di 7:30 7:00 9:45 12:30 16:15 17:30 
 

8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 19:55 
 

   

Wo 7:30 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20* 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:55   18:20 

Do 7:30 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20* 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:55   18:20 

Vr 7:30 7:00 9:45 12:30 16:15 17:30 
 

8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 19:55 
 

   

Za 7:30 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20* 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:55   18:20 

Zo 8:30* 
  

12:30 16:15 17:30 
   

10:15* 15:00 17:20 19:55 
 

11:10 8:30  

*) Via Vlieland 

 

Basis winterdienstregeling in 2017 van 1-10-2017 t/m 31-12-2017 wordt: 
 

Route T-H T-H T-H T-H T-H T-H T-H H-T H-T H-T H-T H-T H-T H-T V-T T-V T-V 

Schip SD FRL SD FRL SD FRL SD SD FRL SD FRL SD FRL SD SD SD SD 

Ma 6:45 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20* 8:15 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:55   18:20 

Di 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 17:30 
 

8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 19:55 
 

   

Wo 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20* 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:55   18:20 

Do 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20* 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:55   18:20 

Vr 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 17:30 
 

8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 19:55 
 

   

Za 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20* 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:55   18:20 

Zo 8:30* 
  

12:30 16:15 17:30 
   

10:15* 15:00 17:20 19:55 
 

11:10 8:30  

*) Via Vlieland 

 

Proef winterdienstregeling in 2017 van 10-1-2017 t/m 13-4-2017 wordt: 
 

Route T-H T-H T-H T-H T-H T-H T-H H-T H-T H-T H-T H-T H-T H-T 

Schip SD FRL SD FRL SD FRL SD SD FRL SD FRL SD FRL SD 

Ma 6:45 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:30 

Di 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 17:30 
 

8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 19:55 
 

Wo 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:30 

Do 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:30 

Vr 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 17:30 
 

8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 19:55 
 

Za 7:15 7:00 9:45 12:30 16:15 
 

18:20 8:30 9:45 12:30 15:00 17:20 
 

19:30 

Zo 
  

9:15 12:30 16:15 17:30 
   

10:15 15:00 17:20 19:55 
 

 

Toelichting op wijzigingen Terschelling v.v., als gevolg van de proef 

winterdienstregeling Vlieland  

 Op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag is er een rechtstreekse 

sneldienstafvaart T-H om 18:20 uur en H-T om 19:30 uur. In 2016 en tijdens 

basis winterdienstregeling (zonder proef Vlieland) in 2017 zijn deze afvaarten 

onderdeel van de avond driehoek reis van de sneldienst. Tijdens de eventuele 

proef periode worden dit rechtstreekse sneldienstafvaarten met goede 

aansluitingen op de trein; 

 Op zondagmorgen is er een rechtstreekse sneldienstafvaart T-H om 09:15 uur 

en H-T om 10:15 uur met een goede aansluiting op vertrektijd van de trein uit 

Harlingen om 10:13 uur.  
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In 2016 en tijdens basis winterdienst (zonder proef Vlieland) in 2017 is er 

sprake van een driehoek reis via Vlieland (T-V om 08:30 uur, V-H om 09:10 

uur, H-V 10:15 uur, V-T 11:10 uur). 

 

Basis zomerdienstregeling in 2016 is: 
 

Route T-H T-H T-H T-H T-H T-H T-H T-H H-T H-T H-T H-T H-T H-T H-T H-T 

Schip SD FRL SD FRL SD SD FRL SD SD FRL SD FRL SD SD FRL SD 

Ma 6:30 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:15 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Di 7:30 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Wo 7:30 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Do 7:30 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Vr 7:30 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00 15:30 17:20 19:55   

Za 7:30 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Zo 7:30 7:00 10:45 12:30 16:15 16:45* 17:30 18:20 8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55 19:30 
*) niet alle zondagen; Noot: di, wo en do: interinsulair V-T: 10:05 uur en 18:55 uur; T-V: 09:30 uur en 18:20 uur. 

 

Basis zomerdienstregeling in 2017 van 14-04-2017 t/m 30-9-2017 wordt: 
 

Route T-H T-H T-H T-H T-H T-H T-H T-H H-T H-T H-T H-T H-T H-T H-T H-T 

Schip SD FRL SD FRL SD SD FRL SD SD FRL SD FRL SD SD FRL SD 

Ma 6:45 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Di 7:15 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Wo 7:15 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Do 7:15 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Vr 7:15 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00 15:30 17:20 19:55   

Za 7:15 7:00 10:45 12:30 16:15   17:30   8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55   

Zo 7:15 7:00 10:45 12:30 16:15 16:45* 17:30 18:20 8:30 9:45 12:30 15:00   17:20 19:55 19:30 
*)niet alle zondagen; Noot: di, wo en do: interinsulair V-T: 10:05 uur en 18:55 uur; T-V: 09:30 uur en 18:20 uur. 

 

 

De eventuele proef met de dienstregeling van Vlieland heeft geen wijzigingen in 

de basis zomerdienstregeling 2017 van Terschelling tot gevolg. 
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De volgende aansluitingen in Harlingen op het OV zijn van toepassing voor de 

dienst van en naar Terschelling: 
 

Aankomst Ha Vertrek Ha Trein H-H 
Bus 71*/Q-L 

Zurich 

Bus (1) 99* 

H’veen/Sneek 

07:30 (ma)  07:48 07:40 07:52 

08:00  08:13 08:40 08:32 

 08:30 08:09 08:19 08:08 

9:00  09:13 09:40 09:52 

 09:45 09:44 *2 09:19 08:48 

10:00 pilot 

(winter zo) 
 10:13 10:41 10:34 

 
10:15 proef 

(winter zo) 
9:44 9:17 9:25 

10:30 

(winter) 
 10:48 10:40 10:52 

11:30 

(zomer) 
 11:48 11:40 11:52 

 12:30  12:09 12:19 11:48* 

14:30  14:48 14:40 14:52 

 15:00 14:44 14:19 14:48 

17:00  17:13 17:40 17:32 

 17:20 17:09 16:19* 17:08 

19:05  

(zo + proef) 
 19:13 19:40/41 19:08/34 

 
19:30 

(zo + proef) 
19:09 19:19/17 19:08 

19:30  19:48 19:40 19:52 

19:40 

(winter 

ma,wo, do, 

za) 

 19:48 19:40 19:52 

 19:55 19:44 19:19 19:08* 
*): bus tijden zijn nog niet definitief vastgesteld; aansluiting van de met * gemarkeerde bus tijden zijn nog in 

      behandeling voor mogelijke verbetering; op za, zo- en feestdagen zijn er afwijkende tijden van de trein- en 

      bus tijden. 

*2): vanwege de te krappe aansluiting van de trein op het vertrek van de veerdienst H-T 09:45 uur, zal er door 

       Arriva een vervangende snelbus Leeuwarden-Harlingen Haven worden ingezet met aankomst ca. 9:30 u, 

       waarmee een goede aansluiting vanaf het station Leeuwarden op deze afvaarttijd gerealiseerd kan worden. 

 

 
Vraaggestuurde extra afvaarten veerdienst 

Indien noodzakelijk zullen extra (vraaggestuurde) afvaarten met het ms Midsland 

op onderstaande tijden worden ingezet: 

Route T-H T-H T-H T-H T-H T-H H-T H-T H-T H-T H-T 

Schip MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL MDL 

Afvoer 8:30   14:00   19:00     11:00   16:30 (21:15) 

Aanvoer   10:30   15:30   (20:15) 8:00   13:00   18:00 

 
Vraaggestuurde aanvullende afvaarten met de sneldienst worden in 2017 op 

wisselende afvaarttijden ingezet, rekening houdend met aansluitingen op het OV; 

het gewenste reismoment van de gasten en operationele mogelijkheden.   
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VI De tarieven en eventuele voornemens voor wijzigingen in de 

tarieven en tariefstructuur voor het komende jaar  

 

Tarieven  

De tarieven van TSM zijn in 2015 en 2016 niet verhoogd met de Landelijke 

Tarieven Index (LTI). De concessieverlener heeft op basis van de berekening van 

het maximum tariefniveau 2011 t/m 2017 de tariefindex voor 2017 vastgesteld 

op 1,21%. TSM is voornemens de tarieven in 2017 met 0,97% te verhogen, 

m.u.v. de tarieven voor personenvoertuigen. Met betrekking tot de tarieven voor 

personenvoertuigen verwijst TSM naar de hierna beschreven “wijziging 

autotariefstructuur”.   

 

Wijziging autotariefstructuur 

Over het aanpassen van de tarieven zegt de vervoerconcessie het volgende:  

Hoofdstuk IV   

Tarieven Artikel 9, lid 6: De concessiehouder mag maximaal één keer per jaar een 

wijziging voorstellen van de verschillende kaartsoorten en van de hoogte van de 

tarieven voor de verschillende kaartsoorten voor het eerstvolgende jaar en de 

bijbehorende dienstregeling.  

Artikel 9, lid 7: de voorgestelde prijs van een individuele kaartsoort mag 

maximaal 5% meer stijgen dan de index, met dien verstande dat de totale 

stijging binnen de grenzen van het door de Concessieverlener vastgestelde 

maximumtarief niveau blijft.  

Op grond van artikel 9, lid 7 kan TSM het auto basistarief verhogen, mits de 

andere tarieven dalen en het omzet effect (op het moment van bepalen) nihil is.  

Naar aanleiding van het klanttevredenheidonderzoek van I&M in 2015 heeft TSM, 

als verbeterpunt voor de “prijs van een vervoerbewijs motorvoertuig” in 

november 2015 het volgende geschreven: 

Analyse: 

“Vanwege de autodekconfiguratie van het ms Friesland (de hoofd autoveerboot 

van en naar Terschelling) met hijsbare tussendekken, hanteert TSM tevens een 

hoog tarief voor personenauto’s.  

 

Ook dit tarief ligt per gevaren kilometer onder het gemiddelde, maar vormt t.o.v. 

het autotarief voor lage auto’s in absolute zin wel een hoge uitgave. De reden dat 
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dit hoog autotarief fors duurder is dan het laag autotarief ligt in het feit dat een 

auto, die hoger is dan 2 meter (bijvoorbeeld een terreinauto), niet meer onder 

een tussendek past waardoor dit dek gehesen moet worden en daarmee 8 tot 10 

auto’s, die op dat tussendek hadden kunnen staan, opoffert. TSM is er van 

overtuigd dat met name dit tarief voor hoge auto’s door de gast als een hoge prijs 

wordt ervaren.” 

 

Verbeterplan: 

“TSM investeert in 2016 in twee nieuwe autoveerboten op LNG voor de Concessie 

Waddenveren West. Uitgangspunt van die nieuwe schepen is dat er geen 

hoogtebeperkingen voor de meest gangbare personenauto’s meer gelden. De 

nieuwe schepen komen in 2018 in de vaart, waarna het ms Friesland uitsluitend 

nog op piekdagen in het hoogseizoen zal worden ingezet. Wij zullen die afvaarten 

van het ms Friesland vervolgens zoveel als mogelijk blokkeren voor hoge auto’s 

(hoger dan 1,95 meter). Wij zullen na overleg met partijen in 2016 voor het 

concept Vervoerplan van 2017 een herzien tariefvoorstel doen, voor het 

omzetneutraal afschaffen van het auto hoog tarief.  

 

Dit betekent overigens dat in het 

boekingssysteem het hoge 

personenautotarief wel als categorie 

blijft bestaan (immers het ms Friesland 

blijft in de vaart), maar dat de gast op 

termijn een lager tarief gaat betalen 

voor een auto die hoger is dan 1,95 

meter”.  

 

Naar aanleiding van het onderzoek om 

het auto hoog tarief in 2017 

omzetneutraal af te schaffen, ontstond 

bij TSM het inzicht om de hele structuur 

van de personenautotarieven opnieuw 

tegen het licht te houden en waar 

mogelijk te vereenvoudigen.  

 

Dat heeft geleid tot een voorstel tot herziening van de autotarief- en 

categoriestructuur, waarbij TSM de volgende argumenten hanteert:   
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 TSM vindt het belangrijk de ervaring van haar dienstverlening te 

verbeteren en gehoor te geven aan toenemende klachten en suggesties 

door iets te doen aan het (relatief hoge) auto-hoog tarief (zie 

bovenstaande);    

 TSM neemt de laatste jaren een toename van de lengte van de auto’s 

waar. Aanvankelijk tot 5,5 meter, echter de laatste jaren ook tot 6 meter. 

Omdat voor dergelijke auto’s van 6 meter momenteel geen categorie 

bestaat, zou er dus weer een nieuwe categorie bijkomen, wat de 

overzichtelijkheid van de autotarieven niet ten goede komt; 

 TSM streeft naar een overzichtelijke en eenduidige autotarievenstructuur, 

gelijk aan die bij Wagenborg Passagiers Diensten. 

Vooruitlopend op de introductie van de nieuwe autoveerboten vanaf 2018, waarbij 

voor het overgrote deel van de afvaarten de hoogte van de auto’s geen rol meer 

speelt, stelt TSM voor om met ingang van 2017 te komen tot de volgende  

aanpassing/vereenvoudiging van de auto tarieven.  

 

Ons voorstel is om het hoge autotarief gelijk te maken aan het lage autotarief 

voor alle gasten en voor gasten van de vaste wal tevens over te gaan tot één 

uniform autotarief.  

Deze aanpassing leidt voor een aantal autocategorieën tot een substantiële 

verlaging van het tarief. Om het verlies aan omzet in deze categorieën te 

compenseren is een verhoging van het auto tarief (nieuwe categorie) benodigd 

van 3.92%. Deze tariefsverhoging stuit echter op weerstand, getuige de 

zienswijze van een aantal partijen.  

TSM hanteert de volgende uitgangspunten: 

 TSM wil uitvoering geven aan het verbeterplan n.a.v. het 

klanttevredenheidonderzoek van I&M in 2015; 

 TSM ziet derhalve geen reden om deze wijziging uit te stellen tot 2018;     

 Op grond van artikel 9, lid 7 kan TSM het auto basistarief verhogen, mits 

de andere tarieven dalen en het omzet effect (op het moment van 

bepalen) nihil is;  

 TSM vindt het niet reëel dat de omzetderving ten gevolge van de 

voorgestelde wijziging (geheel) voor rekening van TSM komt; 

 Voor de juiste werking van het reserveringssysteem van TSM blijft de auto 

categorie HOOG wel bestaan (immers het ms Friesland blijft na 2018 in de 

vaart als autoveerboot), alleen het prijsverschil met een lage auto vervalt; 
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 Voor alle toevoegingen aan of op de auto (fietsenrek en/of dakkoffers) 

blijft net als nu een apart tarief gelden;  

 De zienswijzen van partijen m.b.t. dit onderwerp.   

Rekening houdend met de bovengenoemde uitgangspunten en de zienswijzen van 

partijen, stelt TSM voor om de nieuwe autotarieven (in vergelijk met het huidige 

auto laag tarief) met 2% in plaats van met 3.92% te verhogen, waarbij TSM dus 

een fors deel omzetderving voor zijn rekening neemt. Tevens stelt TSM voor om 

de frequent traveller korting, die geldt voor eilander personenvoertuigen, met 2% 

te verhogen, waardoor de tarieven voor eilander personenvoertuigen niet 

verhoogd worden in 2017.  

De voorgestelde nieuwe autotarieven voor 2017 worden dan als volgt:  

 

   

  

  

Autotarieven:

huidig tarief  2016 wordt nieuw tarief 2017 verschil % 

Auto laag 3-5 m 143,56€                 Auto laag tot 6 m 146,43€               2,87€            2,00%

Auto laag 5,5 159,52€                 Auto laag tot 6 m 146,43€               -13,09€        -8,21%

Auto laag 3m 89,72€                   Auto laag tot 3 m 91,51€                 1,79€            2,00%

Auto hoog 3-5 m 189,74€                 Auto hoog tot  6 m 146,43€               -43,31€        -22,83%

Auto hoog 5,5 m 208,98€                 Auto hoog tot  6 m 146,43€               -62,55€        -29,93%

Auto hoog 3m 102,56€                 Auto hoog tot 3 m 91,51€                 -11,05€        -10,77%

Auto + ahw laag 233,26€                 Auto + ahw laag 237,93€               4,67€            2,00%

Auto + ahw hoog 292,26€                 Auto + ahw hoog 237,93€               -54,33€        -18,59%

Auto + caravan 333,30€                 Auto + caravan 292,86€               -40,44€        -12,13%

Camper 5,5 - 8 m 266,86€                 Camper 6 - 8 m 198,88€               -67,98€        -25,47%

Camper tot 5,5 m 208,98€                 Camper tot 6 m 146,43€               -62,55€        -29,93%

Autotarieven met frequent reizigers korting voor eilander inwoners:

huidig tarief wordt nieuw tarief verschil % 

Auto laag eil 5,5m 79,76€                   Auto laag eil 5-6 m 79,76€                 -€              0,00%

Auto laag eil 4-5 m 71,76€                   Auto laag eil 4 -5 m 71,76€                 -€              0,00%

Auto laag eil tot 4 m 51,28€                   Auto laag eil tot 4m 51,28€                 -€              0,00%

Auto hoog eil 5,5m 104,54€                 Auto hoog eil 5-6  m 79,76€                 -24,78€        -23,70%

Auto hoog eil 4-5 m  94,86€                   Auto hoog eil 4-5 m 71,76€                 -23,10€        -24,35%

Auto hoog eil tot 4 m 76,92€                   Auto hoog eil tot  4 m 51,28€                 -25,64€        -33,33%
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Evaluatie tariefdifferentiatie  

In 2015 heeft TSM een tariefdifferentiatie ingevoerd binnen de mogelijkheid die 

de concessievoorschriften biedt. Deze tariefdifferentiatie is geëvalueerd en de 

uitkomsten van die evaluatie zijn gedeeld met de RvA’s en Klantenpanels van de 

eilanden alsook met het CWW. In het boekjaar 2016 is de tariefdifferentiatie 

gecontinueerd.  

Doel 

Het doel van tariefdifferentiatie is het 

realiseren van een betere spreiding 

van de passagiers en auto’s over de 

verschillende afvaarten per dag, het 

bieden van een tariefkeuze aan de 

gast en het stimuleren van 

volumegroei.  

Evaluatie  

In de tariefdifferentiatie zoals die in 

2015 is ingevoerd, geldt een korting 

van 20% voor auto’s en passagiers op 

de laatste veerboot afvaart vanaf Harlingen en de eerste veerboot afvaart vanaf 

het eiland. 

Terschelling   

Door het varen van het ms Spathoek in de jaren 2012, 2013 en 2014 (deels) is 

een vergelijking voor TSM met die jaren lastig te maken. Om deze reden is 2015 

vergeleken met 2011, het laatste concurrentieloze jaar.  

In vergelijking met dezelfde periode in 2011 is het gemiddelde aantal auto’s op de 

eerste en/of laatste afvaart in de maanden mei tot en met september naar 

Terschelling met 8.7% gestegen. Voor alle afvaarten geldt een stijging van 5.2% 

ten opzichte van 2011. Voor de passagiersaantallen geldt een vergelijkbare 

ontwikkeling.  

Hoewel het lastig is om conclusies te trekken op basis van slechts één zomer met 

tariefdifferentiatie, lijkt het goedkopere daltarief van de laatste afvaart vanaf 

Harlingen en de eerste afvaart vanaf Terschelling een gunstig effect te hebben op 

de bezetting van deze afvaarten en dus een betere spreiding over de dag.  
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Vlieland  

Voor Vlieland geldt een iets andere situatie in vergelijking met Terschelling. 

Toeristen mogen immers hun auto niet meenemen naar het eiland, terwijl de 20% 

korting op het autotarief het grootste bedrag aan korting oplevert. Omdat de 

aantallen naar Vlieland niet ‘vervuild’ worden door concurrentie, is hier de 

vergelijking gemaakt met het jaar 2014. In de periode mei tot en met september 

is de toename van het aantal passagiers 2.2% ten opzichte van dezelfde periode 

in 2014. De toename van het aantal passagiers op de laatste afvaart naar het 

eiland bedraagt 10.4% in vergelijk met dezelfde periode in 2014. Op de laatste 

afvaart naar het eiland geldt dus een fors hogere toename dan alle afvaarten 

gezamenlijk.  

Op de eerste afvaart vanaf Vlieland is 

het passagiersaantal met 2.4% 

gedaald t.o.v. dezelfde periode 2014 

(ten opzichte van 2013 geldt een plus 

van 2.3%).  

Het aantal vervoerde auto’s 

(voornamelijk eilander auto’s) laat op 

de laatste afvaart naar Vlieland een 

stijging zien van 2.8%, met een 

stijging over alle afvaarten van 1.9%. 

Het aantal vervoerde auto’s op de 

eerste afvaart vanaf Vlieland laat een daling zien van 1.1%, op een stijging van 

alle afvaarten van 1.9%.  

Wordt de betreffende periode in het jaar 2015 vergeleken met dezelfde periode in 

2013, dan geldt voor de eerste afvaart een stijging van 12.5% op een stijging 

over alle afvaarten van 8.7%.  

Om het effect van de dalurentarieven over een wat langere periode te kunnen 

meten en deze wat meer te laten beklijven, stelt TSM op basis van deze evaluatie 

voor, om deze dalurentariefsystematiek in 2017 in gelijke vorm voort te zetten. 

De sneldienst wordt daarbij net als voorgaande jaren geheel buiten beschouwing 

gelaten.   

Tijdens de evaluatie van de daluren systematiek op Vlieland is tevens gesproken 

over tariefdifferentiatie gedurende het jaar i.p.v. gedurende de dag.  
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Dus structurele lagere tarieven in het stille seizoen (winter) en hogere tarieven 

gedurende de zomerperiode. TSM heeft aangegeven dat een dergelijke 

tariefsystematiek altijd in combinatie moet worden uitgevoerd met 

logiesverstrekkers, m.a.w. in een arrangementvorm. TSM hanteert een dergelijk 

nettotarief (20% korting) overigens al in het laagseizoen, waarmee 

logiesverstrekkers worden uitgenodigd om een combinatie kortingsarrangement 

te bieden. Daarnaast hanteert TSM in het laagseizoen ook wisselende 

kortingsacties, waarvan het communicatiemoment als waardevol contactmoment 

wordt gezien. Er is afgesproken dat TSM en ondernemend Vlieland verder 

onderzoek gaan doen in hoeverre een dergelijke structurele tariefdifferentiatie 

systematiek zinvol en haalbaar is.    
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VII Een beschrijving van de wijze waarop de Concessiehouder 

inspeelt (waaronder door inzet van extra afvaarten) op 

voorziene en onvoorziene situaties, waarin de vervoersvraag 

van Reizigers substantieel groter is dan binnen de 

dienstregeling kan worden opgevangen 

 

Voorziene extra vervoersvraag 

In te verwachten drukke periodes en/of op drukke dagen wordt op de 

vervoersvraag ingespeeld d.m.v. het aanbieden en inzetten van extra 

vervoerscapaciteit. Afhankelijk van het soort vervoersvraag, de passagiers en/of 

voertuigen, wordt de dienstregeling uitgebreid met extra afvaarten van de 

reguliere dienst of de sneldienst. Deze extra afvaarten worden tegelijkertijd 

vastgesteld met de reguliere basisdienstregeling. Bij een nog grotere 

vervoersvraag kan door middel van inzet van onze reserveschepen (een 

autoveerboot en een snelboot) de aangeboden capaciteit verder worden 

uitgebreid.  

 

Onvoorziene extra vervoersvraag 

Met het boekingssysteem kunnen op ieder gewenst moment de actuele 

boekingsgegevens worden geanalyseerd. Hierdoor kan tijdig worden ingespeeld 

op een eventuele grotere vervoersvraag.  

Door middel van in het scheepsbeheerssysteem vastgestelde procedures, worden 

op basis van deze actuele boekingsgegevens en de nog te verwachten 

vervoersvraag eventueel extra afvaarten ingezet. Hierbij is onderscheid te maken 

in vervoersvraag naar voertuigcapaciteit en/of vervoersvraag naar 

passagierscapaciteit. Zoals ook in hoofdstuk II en III onder dienstregeling 

beschreven, heeft TSM de procedure voor het vraaggestuurd inzetten van extra 

capaciteit sinds 2016 aangepast. Dit betekent dat extra vraaggestuurde afvaarten 

uit voorgaande jaren, die een repeterend patroon laten zien, in het volgende jaar 

in de basisdienstregeling zullen worden opgenomen.  

 

Naast extra inzet van onze autoveren kunnen wij vooral met onze snelboten 

eenvoudig en flexibel inspelen op de vraag naar extra personenvervoer.  
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Bij een grotere vervoersvraag naar voertuigcapaciteit dan de in de dienstregeling 

aangeboden capaciteit, wordt de voertuigcapaciteit conform de volgende 

prioritering uitgebreid: 

1. Het annuleren van geboekte vrachtmeters, waarbij als voorwaarde 

     (beleidsstandpunt) geldt dat het vervoer van deze vracht wel geborgd is 

 door andere vervoerders; 

2. Inzet derde afvaart reguliere dienst (in winterdienst); 

3. Inzet extra afvaart(en) door reserveschip (Ropax). 

 

Bij een grotere vervoersvraag naar passagierscapaciteit geldt de volgende 

prioritering: 

1.  Inzet extra sneldienst afvaart snelboot; 

2. Inzet extra sneldienst afvaart reserve snelboot; 

3. Inzet derde afvaart autoveerboot (in winterdienst); 

4. Inzet extra afvaart(en) door reserveschip (autoveerboot). 

 

Bij gecombineerde grotere vervoersvraag volgt een combinatie van bovenstaande 

prioriteringen. 
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VIII Onderhoud schepen en overige productiemiddelen 

 

Klein onderhoud schepen 
 

Het intensieve gebruik van snelle schepen en Ropax schepen op de lijn Harlingen 

- Terschelling v.v. en Harlingen – Vlieland v.v. heeft geleerd dat frequent 

preventief onderhoud belangrijk is voor de betrouwbaarheid en de continuïteit van 

de dienstverlening.  

Voor het kleine, zogenaamde regulier onderhoud is er de keuze uit zelf 

onderhouden en onderhoud door externe partijen. 

Zelf onderhouden 

Het kleine, reguliere onderhoud wordt door de bemanning zelf uitgevoerd. 

Vanwege de beperkte mogelijkheden voor het uitvoeren van onderhoud tijdens de 

vaart aan boord van de snelboten worden voor dergelijk onderhoud specifieke 

onderhoudsdagen ingepland. Deze onderhoudsdagen worden ingepland op dagen 

dat geen extra afvaarten zijn te verwachten. 

 

Onderhoud door derden 

Gecoördineerd door de vlootinspecteurs wordt specialistisch onderhoud uitbesteed 

aan externe partijen. Bij voorkeur zijn met deze partijen voor langere termijn 

onderhoudscontracten afgesloten, zodat het periodieke reguliere onderhoud aan 

de betreffende installaties is gewaarborgd. In hoofdzaak wordt dergelijk klein 

onderhoud tijdens het uitvoeren van de dienstregeling uitgevoerd, zonder dat dit 

hinder voor de dienstverlening veroorzaakt. Anders wordt dergelijk onderhoud 

voor of na de dienst uitgevoerd.  

 

Groot onderhoud schepen 

Ieder schip uit de vloot van TSM gaat in 

principe één keer per jaar voor groot 

onderhoud naar de werf. Deze groot 

onderhoudsperiodes worden reeds bij het 

samenstellen van de dienstregeling 

vastgesteld. De reguliere- of 

sneldienstregeling wordt tijdens deze 

groot onderhoudsperiodes door de 

reserveschepen uitgevoerd.  
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De groot onderhoudsperiodes vinden in het algemeen plaats tijdens de 

winterperiode. 

 

Het groot onderhoud bestaat op dit moment uit de volgende onderdelen: 

1. droogzettingen: eenmaal per twee jaar voor regelmatig onderhoud aan 

onderwaterschip, voortstuwingssystemen en onder water verfsystemen; 

2. groot motoronderhoud; 

3. regulier jaarlijks onderhoud aan overige technische installaties; 

4. onderhoud aan dekken, salons en overige interieur.  

 

De door TSM gebruikte onderhoudsprogramma’s zijn gebaseerd op de 

onderhoudsspecificaties, verstrekt door de leveranciers van de diverse 

componenten. Deze onderhoudsspecificaties en de intern vastgestelde 

onderhoudsschema’s zijn ten behoeve van een efficiënt en geborgd 

onderhoudsproces verwerkt in een geautomatiseerd onderhoudsplanning systeem 

(Marad). Dit systeem geldt als basis voor al het gepland klein en groot onderhoud 

en wordt beheerd door de vlootinspecteur(s). Het systeem bevat de volgende 

hoofdfuncties: onderhoudsplanning, rapportage en registratie. 

 

De onderhoudsplanning voor 2017 ziet er vooralsnog als volgt uit: 

Ms Noord-Nederland 

Omschrijving Data in 2017 Werktijden Bezetting Opmerkingen 

Verbouwproject 9-1 t/m 2-3 Hele dag Kap, 

mat/mot, 

wtk, VI 

20 m verlenging; 

plaatsen 4 nieuwe 

hoofdmotoren en 

aanpassing 

voortstuwingsystemen 

Onderhoud 

dagen/uren 

Donderdagen Ochtend Kap, 

mat/mot 

Bij 1 afvaartdag in de 

middag op donderdag 

 

Ms Friesland 
 

Omschrijving Data in 2017 Werktijden Bezetting Opmerkingen 

Groot 

onderhoud 

27-11 t/m 14-12 Hele dag Kap, stm,  

2 Hwtk, 

mat/mot,  

2 matr.   

Droogzetting 

buiten 

 

 

Ms Midsland 
 

Omschrijving Data in 2017 Werktijden Bezetting Opmerkingen 

Groot 

onderhoud 

10-1 t/m 25-1 Hele dag Kap, stm, 

Hwtk,  

2e wtk,  

2 matr  

Droogzetting 

buiten; deel 

onderhoud nat op 

TS 

Onderhoud 

dagen 

Ca. 6-8 data 

of i.c.m. 1 

afvaartdag.  

Hele dag Hwtk, 2e 

wtk,  

1 matr. 

Met name in 

zomerdienst op 

donderdag 
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Ms Vlieland 
 

Omschrijving Data in 2017 Werktijden Bezetting Opmerkingen 

Groot 

onderhoud 

6-3 t/m 29-3 Hele dag Kap, stm,  

2 Hwtk’s,  

3 matrozen  

Droogzetting in 

hal. Gr.overhaal 

van 2 hoofdmot. 

Onderhoud aan 

PMS, buffet, 

ramen, nieuwe 

topdek coating; 

volle laag 

conservering 

Onderhoud 

avonden 

4 data Avond Hwtk,  

1 matroos 

In winterdienst op 

woensdag. 

 

Ms Tiger 
 

Omschrijving Data in 2017 Werktijden Bezetting Opmerkingen 

Groot 

onderhoud 

30-1 t/m 10-2 Hele dag Kap, stm,  

2 Hwtk’s  

Droge dokking in 

hal. 

Onderhoud 

dagen 

8 data Hele dag Kap, stm,  

2 Hwtk’s, 

Stwd 

Op di, wo of do 

 

Ms Koegelwieck 
 

Omschrijving Data in 2017 Werktijden Bezetting Opmerkingen 

Groot 

onderhoud 

13-11 t/m  

24-11 

Hele dag Kap, stm, 2 

Hwtk   

Droogzetting  

buiten 

Onderhoud 

dagen 

8 data Hele dag  Kap, stm, 2 

Hwtk, stwd 

Op ma, di of wo  

 
Met bovenstaande onderhoudsplanning wordt een afdoende onderhoudsniveau 

van onze schepen gewaarborgd. Alle geplande groot onderhoudswerkzaamheden 

zullen binnen de geplande tijd worden uitgevoerd. 

Onderhoudsdagen van de sneldienst, het ms Midsland en het ms Vlieland worden 

bepaald in de jaardienstregeling. 

Voor bovenstaand onderhoudsschema geldt, dat de exacte data kunnen afwijken 

als gevolg van wijzigingen in dienstregelingen / planning. 

 

Verbouwing ms Noord-Nederland 

In Q1-2017 wordt tijdens een langere onderhoudsperiode het vrachtschip ms 

Noord-Nederland met een sectie van 20 meter verlengd. Naast de verlenging 

worden de vier voortstuwingsmotoren vervangen door nieuwe zwaardere en 

schonere motoren.  

TSM anticipeert met deze investering op de vraag naar extra vrachtcapaciteit op 

de door de bevrachters gewenste aan- en afvoermomenten.  
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Daarnaast draagt de verlenging van het ms Noord-Nederland bij aan het verder 

scheiden van vracht- en passagiersstromen op de veerdienst van / naar de 

eilanden. Een gewenste ontwikkeling uit oogpunt van veiligheid, reiscomfort en 

logistiek die met de komst van het ms Noord-Nederland in 2002 al is ingezet en 

door middel van deze capaciteitsvergroting, verder zal worden geoptimaliseerd. 

    

Onderhoud gebouwen en afmeervoorzieningen, etc.  

Gebouwen 

De wallocaties worden door TSM gezien als essentieel onderdeel van de 

dienstverlening. Hiertoe zijn in 2012 investeringen gedaan ten behoeve van het 

opwaarderen van de huidige gebouwen.  

Deze investeringen dragen bij aan meer comfort, verhoogde veiligheid, 

verbeterde controle en een grotere snelheid van inschepen.  

Het dagelijkse, reguliere onderhoud wordt door de waldienst van TSM uitgevoerd. 

Daarnaast wordt voor specialistisch onderhoud gebruik gemaakt van 

specialistische onderhoudsdienstverleners. 

 

Ook voor de gebouwen wordt in 2017 het geautomatiseerde 

onderhoudsplanningssysteem gebruikt. Hiermee wordt een efficiënt en geborgd 

onderhoudsproces voor de gebouwen gerealiseerd.    

 

Afmeervoorzieningen en terreinen 

Het onderhoud aan de afmeervoorzieningen is de verantwoordelijkheid van 

Rijkswaterstaat. TSM betaalt naast huur en erfpacht tevens een marktconforme 

vergoeding voor het gebruik van de walinfra. Voor storingen/schade aan deze 

afmeervoorzieningen wordt door de waldienst van TSM melding gemaakt via de 

meldkamer (Brandaris).  
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De landbruggen vormen een belangrijke schakel in de verbinding en de economie 

van de eilanden en moeten derhalve goed onderhouden worden. TSM verzoekt 

RWS daar te allen tijden adequate zorg voor te dragen. Daarnaast vraagt TSM 

partijen mee te denken in hoeverre regulier onderhoud van bruggen en 

haventerreinen in de toekomst sneller en effectiever kan worden ingezet.  

 

Bij het plannen en uitvoeren van onderhoud aan de afmeervoorzieningen streeft 

TSM naar een nauwe samenwerking met de beheerder Rijkswaterstaat. 

Uitgangspunt voor het plannen van onderhoud is het voorkomen c.q. beperken 

van de hinder voor de passagiers. Bovendien streeft TSM ernaar dat RWS het 

onderhoud zodanig inplant, dat hinder bij het uitvoeren van de dienstregeling 

zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bij grootschalig onderhoudswerk, waarbij 

hinder onvermijdelijk is, wordt er naar gestreefd om de werkzaamheden dusdanig 

te plannen dat deze kunnen worden uitgevoerd met minimale aanpassingen van 

de dienstregeling. De passagiers worden hier zo spoedig mogelijk via de 

communicatiekanalen over geïnformeerd. 

 

Voor de afmeerlocatie in Harlingen heeft TSM de beschikking over twee 

afmeervoorzieningen voor de reguliere dienst. Derhalve bestaat de mogelijkheid 

om bij uitval van één afmeervoorziening uit te wijken naar de andere 

afmeervoorziening. 

 

Op Terschelling en Vlieland heeft TSM de beschikking over één afmeervoorziening 

voor de reguliere dienst. Bij een calamiteit aan de afmeervoorziening bestaat er 

echter wel de mogelijkheid deze handmatig te bedienen en/of voeding van de 

bruggen te leveren vanaf de schepen. Hiermee wordt risico van hinder door 

technisch ongemak van de afmeervoorziening geminimaliseerd.  

 

Voor regulier klein onderhoud aan afmeervoorzieningen en/of op de 

veerterreinen, dat niet onder beheer van Rijkswaterstaat valt, draagt TSM de 

zorg.   
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Gewenste aanpassingen aan de Rijks infra t.b.v. de concessie 

Waddenveren West in verband met de introductie van twee nieuwe 

autoveren op LNG 

 

Inleiding 

Ten behoeve van de nieuwe schepen van Terschellinger Groenvloot Maatschappij 

B.V. die in 2018 in de vaart komen, zijn aanpassingen/investeringen m.b.t. de 

concessie-infra op korte termijn noodzakelijk. Daarnaast is nog een aantal 

aanpassingen aan de afmeervoorzieningen van de sneldienst en aan de 

veerterreinen nodig om de dienstverlening van de Concessie Waddenveren West 

veilig en verantwoord uit te kunnen voeren. Rijkswaterstaat Noord Nederland en 

het gemeentebestuur van Terschelling kennen de hierna beschreven 

aanpassingen en RWS Noord Nederland heeft TSM verzocht deze voor te leggen 

aan en te bespreken met de concessieverlener. Op 22 april jl. heeft TSM 

onderstaande lijst met aanpassingen/investeringen besproken met de 

concessieverlener ten kantore van het ministerie van I&M. De komende maanden 

zal TSM deze aanpassingen nader uitwerken, maar in grote lijnen gaat het om de 

volgende aanpassingen: 

 

Nachtligplaats reserve schip ms Friesland op Terschelling 

Doelstelling: Na het in de vaart nemen van de twee nieuwe veerboten van TGM in 

2018, zal het ms Friesland de reserve autoveerboot worden. Hiervoor dient een 

veilige en vaste nachtligplaats voor het ms Friesland binnen de grenzen van het 

(rijks)veerhaventerrein op Terschelling te worden gerealiseerd.  

 

Toelichting: Het is nautisch gezien niet mogelijk het ms Friesland een vaste 

ligplaats te geven aan de Zuiderkade, waar nu het ms Midsland haar 

nachtligplaats heeft. Deze plaats komt vrij na verkoop van het ms Midsland in het 

najaar van 2018, maar het ms Friesland is te breed. Bovendien heeft het ms 

Friesland veel windvang en ligt het schip daar dwars op de heersende wind, 

waardoor de zware afmeertrossen te ver over het opstelterrein zouden komen te 

staan. Tenslotte kan het ms Friesland bij harde westen- en zuidwesten wind 

vanwege de beperkte ruimte moeilijk van/naar deze kade verhalen. Onze 

kapiteins hebben na grondige afweging van alle operationele aspecten de locatie 

aan het “Schuine Kantje” geselecteerd als meest geschikte nachtligplaats voor het 

ms Friesland. Onderstaand vindt u een schets van deze gewenste nieuwe 

afmeerlocatie voor het ms Friesland, aan het zogenaamde “Schuine Kantje”.  



Vervoerplan 2017 B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij 

 

61 
 

De aanpassing/investering zal bestaan uit:  

 Het aanbrengen van een stoppaal SB achter en een aantal meerpalen, 

waarvan één SB voor en één SB achter met grendelpenvoorziening; 

 Het aanbrengen van een vast loopbordes tussen de voorste meerpalen om 

bij de voorste afmeerlocatie aan SB te kunnen komen; 

 Een tweetal troshaken die d.m.v. een drijver altijd op het juiste niveau 

hangen, om de meertrossen vanaf het schip te kunnen bereiken; 

 Grendelpenvoorzieningen die (deels) de lange meertrossen vervangen, 

zodat de trossen niet de op- en afrit van de autobrug blokkeren. 

 

Gewenste realisatie: 2e helft 2017  
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Nachtligplaats en LNG-bunkerlocatie voor twee autoveerboten langs 

auto-opstelterrein in Harlingen 

Doelstelling: het creëren van een veilige vaste nachtligplaats binnen het 

beheersgebied van de concessieverlener voor één nieuwe LNG-autoveerboot die 

op deze locatie tevens veilig met LNG gebunkerd kan worden (truck to ship) en 

voor het ms Vlieland wanneer deze niet vaart in de winterdienst. 

 

Toelichting: het bunkeren van LNG moet voldoen aan allerhande veiligheids– en 

omgevingsfactoren. TSM heeft door een erkend bureau in samenspraak met alle 

relevante partijen (RWS, Havendienst Harlingen, Wetterskip; Fumo) een quick 

scan QRA laten uitvoeren, waarbij de voorgestelde locatie als beste locatie uit de 

bus kwam. Een belangrijk operationeel aspect is dat het bunkeren van LNG de 

dienstregeling van TSM niet mag verstoren. Eén maal per week zal aan deze 

steiger een LNG RoPax met 92 M3 LNG gebunkerd gaan worden. Daarnaast zal 

gedurende de stille winterperiode het ms Vlieland aan deze steiger (voor de LNG 

RoPax) afgemeerd worden. Onderstaand vindt u een voorlopige handmatige 

schets van de geplande voorziening langs het huidige auto-opstelterrein in 

Harlingen. Hier bevindt zich een ca. 200-250 m lange kade, waar d.m.v. aan te 

brengen afmeerpalen met daartussen een drijvend loopbordes, twee schepen met 

een afmeting van 70x17 m afgemeerd kunnen worden. Deze voorziening maakt 

een veilige LNG bunker- en nachtafmeerlocatie binnen de hekken van het 

beheersgebied van de concessie mogelijk.  

De installatie dient nog verder uitgewerkt te worden, maar zal in grote lijnen 

bestaan uit ca. 15 afmeerpalen, een aantal drijvende bolders ten behoeve van 

meertrossen, vier grendelpen voorzieningen, een laad-arm voor de cryogene 

bunkerleiding, enkele logistieke voorzieningen op de kade en een drijvende 

loopsteiger voor in- en ontschepen bemanning. 

 

Gewenste realisatie 2e helft 2017 
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Grendelpen afmeervoorziening ten behoeve van de autoveerboten alle 

locaties 

Doelstelling: het op een veilige en efficiënte wijze afmeren van de autoveren 

langs de bestaande afmeervoorzieningen. 

 

Toelichting: de autoveerboten meren momenteel af aan meerdraden en rekkers 

die d.m.v. lieren aan boord op spanning worden gezet. Hiervoor dienen 

walmedewerkers op de kade de vanaf het schip aangereikte meerdraad te 

beleggen aan de op de kade geplaatste bolders. Meerdraden kunnen breken en 

met grote kracht wegslaan, waarbij personeel en passagiers geraakt kunnen 

worden. Deze afmeerwijze wijkt af van de wijze waarop dit wordt gedaan bij WPD, 

TESO of onze snelboot Tiger en het ms Noord-Nederland in Harlingen. Hierbij 

worden de schepen tijdens de dienst afgemeerd aan grendelvoorzieningen zonder 

meerdraden. Het afmeren aan grendels zorgt dus voor een veiliger en sneller 

afmeerproces. Bovendien kunnen de walmedewerkers zich richten op het 

begeleiden van de passagiers i.p.v. het afmeren van de schepen.   
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Er zijn al diverse grendelconstructie uitgedacht, maar nu de definitieve uitvoering 

van de nieuwe Ropax schepen bekend is, kan het ontwerp- en engineeringproces 

verder uitgewerkt worden. TSM werkt deze plannen nader uit i.s.m. De Boer & De 

Groot. In het algemeen zal de investering in deze voorziening bestaan uit 4 x 2 

grendelconstructies (twee per afmeervoorziening). Iedere grendelconstructie 

wordt aangebracht op een nieuwe, of indien mogelijk bestaande, afmeerpaal. 

 

Gewenste realisatie vanaf 1e helft 2017 

 

Verwijderen lage voetgangersbruggen ms Midsland op Terschelling en 2 x 

Harlingen 

Doelstelling: reductie van onderhoudskosten overheid, opschonen van niet 

gebruikte en ruimte nemende voetgangersbruggen in Harlingen en Terschelling en 

verhogen van de veiligheid. 

 

Toelichting: wanneer het ms Midsland na het seizoen 2018 uit dienst wordt 

genomen, vervalt de functie van de lage voetgangersbruggen in Harlingen en 

Terschelling. Daarmee vervalt de noodzaak voor het aanhouden van drie 

bestaande lage voetgangersbruggen (opschonen en minder kosten). Door het 

verwijderen van deze bruggen vervalt de hinderlijke hoogtebeperking voor 

bagagekarren op de meest westelijke afmeervoorziening (Vlieland) in Harlingen. 

Ook wordt daarmee de veiligheid verhoogd, omdat passagiers dan niet meer via 

deze bruggen aan de waterkant kunnen komen en mogelijk van de brug kunnen 

vallen. 

 

Realisatie: 2019 

 

Herschikken vangpaal en stoppaal op Terschelling 

Doelstelling: één identieke vang- en stoppaalvoorziening aanbrengen voor alle 

autoveerboten, zodat de afmeervoorzieningen op de beide eilanden gelijk worden 

en het verhogen van de redundantie van de autoveerdienst, zodat alle schepen 

van de concessiehouder op alle eilanden kunnen worden ingezet.    

 

Toelichting: de nieuwe autoveerboten zijn evenals het ms Vlieland breder in het 

achterschip dan het ms Friesland. Daarbij komt dat de huidige stoppaal van de 

Friesland aan SB geplaatst is, terwijl deze op Vlieland aan BB is gepositioneerd. 

Mede hierdoor kan het ms Vlieland nu niet afmeren op Terschelling.  
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Omdat de nieuwe schepen en het ms Vlieland, ter verhoging van de redundantie 

van de veerdienst, op beide eilanden moeten kunnen varen, zou op Terschelling 

de bestaande stoppaal verwijderd moeten worden en de vang- en 

stoppaalconstructie als op Vlieland gerealiseerd moeten worden.  

 

Gewenste realisatie 2e helft 2017 

 

Sneldienstponton op Terschelling geschikt maken voor twee snelboten 

Doelstelling: binnen het beheersgebied van het veerterrein op Terschelling het 

efficiënt en veilig afmeren en het in- en ontschepen van passagiers aan boord van 

de snelboten op Terschelling. Voor de redundantie van de sneldienst in de drukke 

zomerdienst, die altijd op het eiland begint met de dienstregeling, is het wenselijk 

om voor de beide snelboten het gehele jaar een nachtligplaats op Terschelling te 

hebben. Deze aanpassing past in de visie van de gemeente en overheid om de 

veerdienstactiviteiten te concentreren binnen het daartoe aangewezen 

concessiegebied. 

 

Toelichting: zie de onderstaande schets. Het ms Tiger en het ms Koegelwieck 

kunnen nu niet beide gelijk op Terschelling afmeren aan het sneldienstponton. 

Dat heeft nadelen m.b.t. continuïteit van de sneldienstregeling, omdat bij het niet 

willen opstarten van een snelboot door een defect, de reserveboot in Harlingen 

ligt. Nu ligt het ms Koegelwieck zomers aan de oude plek 4, ver buiten het 

beheersgebied van de veerconcessie. Door een aanpassing aan het bestaande 

ponton te doen en door herpositionering van het ponton op de huidige locatie, is 

het mogelijk om aan beide zijden van het bestaande ponton een snelboot af te 

laten meren. Hierbij dient echter wel voldoende manoeuvreerruimte gewaarborgd 

te worden voor de overige scheepvaart in de Kom. Dit kan gerealiseerd worden 

door een aanpassing van de bestaande houten steiger in de Kom op Terschelling.  

 

Gewenste realisatie: medio 2018 
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Herinrichting veerterrein Terschelling 

Doelstelling: de logistiek en het beveiligingsniveau op peil brengen en de 

verkeersstromen aanpassen aan nieuwe vlootconfiguratie en afmeerlocaties 

schepen. 

 

Toelichting: Met de komst van de nieuwe Ropax schepen is het ook wenselijk de 

verschillende vervoerstromen op Terschelling beter te gaan inrichten. Hierbij zal 

er een kwaliteitsverbetering gemaakt kunnen gaan worden mb.t. fietsenvervoer, 

bagagevervoer en in het scheiden van deze vervoersstromen. In onderstaande 

schets een uitwerking van een mogelijke herinrichting van het perceel rond de 

bestaande terminal. Voor een kwalitatief verbeterde passagiersopvang is in dit 

plan ook voorzien in een uitbreiding van de overkapping van de terminal. 
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Nachtligplaats- en noodontschepingsvoorziening voor sneldienst in 

Harlingen 

Doelstelling: het realiseren van een veilige en Arbo-verantwoorde tweede 

afmeervoorziening voor de sneldienst in Harlingen. Tevens kan deze voorziening 

in geval van calamiteiten benut worden als noodafmeervoorziening in geval van 

technische storing aan andere snelboot in Harlingen en/of aan het 

sneldienstponton. 

 

Toelichting: zie onderstaande schets. Eén van beide snelboten ligt doordeweeks in 

de winterperiode buiten dienst in Harlingen voor de kade. Dit gebeurt momenteel 

langs een vrij stukje kade nabij de autobrug van het ms Friesland. Echter 

vanwege het getij is het vaak zeer gevaarlijk om aan boord te komen. Door het 

realiseren van een deugdelijke afmeerlocatie kunnen bemanning, 

onderhoudsmonteurs en in geval van nood ook passagiers veilig op deze locatie 

in- en ontschepen. Dit project is al meerdere malen bij RWS besproken en ligt 

momenteel weer ter beoordeling bij het District. 

 

Gewenste realisatie Q3-2016  
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Realisatie maatregelen t.g.v. beveiligingsschouw veerterreinen 

Doelstelling: de toegankelijkheid en veiligheid van de veerterreinen in lijn brengen 

met het dreigingsniveau van terrorisme. Dit betreft in eerste fase Harlingen en in 

een tweede fase Terschelling en Vlieland. 

 

Toelichting: TSM voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van haar gasten en 

wil maatregelen nemen die de kans op eventuele aanslagen zoveel mogelijk 

beperken. In samenwerking met RWS is er een beveiligingsonderzoek uitgevoerd. 

Hieraan verleenden ook de gemeente Harlingen en de politie Harlingen hun 

medewerking. De rapportage van het onderzoeksbureau PSJ Vertas heeft 

uitgewezen dat maatregelen nodig zijn op het gebied van de ingangen, 

hekwerken, procedures en cameratoezicht. In overleg met RWS zal op korte 

termijn worden vastgesteld wanneer en door wie welke maatregel genomen gaat 

worden. 

 

Gewenste realisatie fase 1 maatregelen uiterlijk voor hoogseizoen 2016 (per 1-6) 

Realisatie fase 2 in 2017 
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Een ctEen geactualiseerd overzicht als bedoeld in Bijlage 3 onder ad 3 van de 

concessie conform Bijlage 3 onder ad, punt 1, van de concessie  

 

 

Overzicht van de schepen welke ingezet worden voor de concessie  

     

     

Schip:  Rechten en  
Bouwjaar 

of  
Geactiveerde  Balanswaarde  

  plichten t.a.v.  jaar van  investeringen  per ultimo  

  productiemiddel  verbouw  in 2015 2015 

          

ms Friesland  eigendom  1989 €       919.182   €      7.200.000  

ms Koegelwieck  eigendom  1992 €         94.622   €      2.600.000  

ms Tiger  eigendom  2008 €             0    €      7.200.000  

ms Midsland  eigendom  1974 
€             0     

          
 €      1.000.000  

ms Vlieland  huur  2005 €             0   €    15.000.000  
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X Een beschrijving van de wijze waarop de concessiehouder het 

vervoer van goederen naast het Personenvervoer afwikkelt

  

Het vervoer van goederen is geen plicht van de concessiehouder. De concessie 

ziet immers alleen op het personenvervoer. Echter, het goederenvervoer – en met 

name een reguliere stabiele aanvoer - is voor de eilanden van zeer groot belang. 

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft TSM zich afgelopen 

jaren nadrukkelijk betrokken gevoeld bij het goederenvervoer. In 2002 heeft B.V. 

Scheepvaart en Bergingsmaatschappij G. Doeksen en Zonen (BV S&B) 

geïnvesteerd in catamaran ms Noord-Nederland (ms NN), die uitsluitend vracht 

vervoert en dat voornamelijk doet op de lijn van en naar Terschelling.  

Het ms Noord-Nederland ontlast de 

autoveerboten naar Terschelling van 

zware en vaak stinkende vrachtwagens, 

wat de kwaliteit voor de passagiers aan 

boord bevordert. In 2017 zal het ms 

Noord-Nederland met een sectie van 20 

meter verlengd worden, waarmee de dek 

capaciteit met ca. 70 meter 

vrachtbaanlengte wordt vergroot. Tevens 

worden de voortstuwingsmotoren 

vervangen door nieuwe, minder 

milieubelastende CCR2 gecertificeerde 

motoren. Door deze verlenging zal de 

reguliere vracht efficiënter (minder 

afvaarten) kunnen worden vervoerd. 

Daarnaast kan Rederij Doeksen hiermee een stuk ontwikkeling van het 

vrachtvolume opvangen en beter inspelen op ongeplande projectvracht. Ook in de 

toekomst zal het ms Noord-Nederland het grootste vrachtvolume naar 

Terschelling in concurrentie blijven vervoeren. 

Met name in de rustige winterperiode op de lijn naar Terschelling en op de dunne 

lijn naar Vlieland is op de schepen van TSM voldoende ruimte beschikbaar om 

vracht te vervoeren. In die situaties wordt ook door TSM vracht vervoerd.  

 

TSM is groot voorstander voor het realiseren van een 2e hands vrachtbrug/link 

span t.b.v. het RoRo vrachtvervoer ter hoogte van de industriekade achterin de 

haven van West Terschelling.  
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De voordelen hiervan zijn: 

 De logistiek van zware vrachtwagens wordt in het toeristenseizoen  

gescheiden van de passagiersstromen van en naar het veerhaven terrein 

(veiliger en meer kwaliteit); 

 De timing van de vracht logistiek wordt gedurende het seizoen 

losgekoppeld van de timing van de veerdienstregeling; 

 Geen zware vrachtladingen meer over deksloof en damwanden van 

industriekade; 

 De druk op de enige Rijksbrug t.b.v. het personenvervoer neemt af 

(hierdoor minder kans op schade en storingen); 

 De robuuste vrachtbrug/link span kan zodanig worden uitgevoerd dat deze 

altijd als noodbrug voor het personenvervoer kan dienen. 
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XI Een beschrijving van de mate van zitplaatsgarantie 

 

Het aantal passagiers aan boord van de snelboten komt overeen met het aantal 

zitplaatsen. Iedere passagier die heeft geboekt op een afvaart van de sneldienst 

heeft gegarandeerd een zitplaats. Op de snelboten adviseren wij onze passagiers 

zoveel mogelijk op hun plaats te blijven zitten, dit i.v.m. de veiligheid vanwege de 

hoge vaarsnelheid van deze schepen.  

 

Op de autoveerboten is het aantal toegestane 

passagiers groter dan het aantal zitplaatsen 

binnen. Dat komt omdat deze schepen ook 

buitenzitplaatsen hebben. Om die reden werkt 

TSM per seizoen en soms zelfs per periode met 

wisselende passagierscapaciteiten. Zo is de 

passagierscapaciteit in de winterperiode kleiner 

dan het aantal binnen zitplaatsen. Omdat het 

hier (deels) zitbanken betreft, komt het geregeld 

voor, dat mensen hun honden of bagage naast 

zich op de bank plaatsen. Hierdoor komt het op 

drukke afvaarten in de winterperiode voor, dat er passagiers zijn, die moeilijk een 

zitplaats kunnen vinden. Mensen willen vaak ook niet bij andere mensen aan tafel 

zitten. De purser heeft aan boord een actieve rol om passagiers erop te wijzen dat 

huisdieren en bagage geen zitplaatsen mogen innemen. Ook middels de schermen 

van Doeksen TV worden passagiers hierop gewezen. 

Zijn er dan toch nog passagiers die geen zitplaats kunnen vinden, dan worden zij 

voor zover mogelijk door de purser naar een zitplaats begeleid.  

Op de nieuwe autoveren van TGM die in 2018 in de vaart komen is, rekening 

houdend met het verloren gaan van zitplaatsen door jassen of tassen op de stoel, 

het aantal binnenzitplaatsen in de winter ca. 562, terwijl er slechts 530 passagiers 

zullen worden toegelaten. Ook komen er veel verschillende zitgroepen (2-zits, 4-

zits en enkele stoelen), rekening houdend met diverse doelgroepen, waardoor de 

gemiddelde zitplaatsbezetting stijgt. De zitarrangementen op de nieuwe schepen 

zijn zodanig gemaakt, dat er voldoende opbergruimte is voor tassen, jassen, 

trolleys, etc., zodat de zitplaatsen zoveel mogelijk vrij beschikbaar zijn.  

 

Op de nieuwe schepen wordt tevens een overdekt stuk bovendek van zitplaatsen 

voorzien, waardoor bij regenachtig weer en een acceptabele temperatuur, toch 

comfortabel op het buitendek gebivakkeerd kan worden.  
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Op het bovendek komen substantieel meer buiten zitplaatsen dan de maximale 

passagierscapaciteit vereist. In de zomer wordt de capaciteit tot maximaal 600 

passagiers opgevoerd, terwijl er veel zitplaatsen zowel binnen als buiten 

beschikbaar zijn.  
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XII De kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van de 

voorgestelde wijzigingen, als bedoeld onder IV t/m X voor de 

reizigers  

 

Kwantitatieve gevolgen voor de reiziger  

 De voorgestelde aanpassingen van de dienstregeling van TSM in 2017 t.g.v. 

de wijzigingen van de dienstregelingen van het OV aan de vaste wal, zal niet 

leiden tot meer of minder 

afvaarten voor de reiziger; 

 Met de proef van het 3 x varen 

van januari t/m juni 2017 van en 

naar Vlieland met het ms Vlieland, 

zal gedurende de winterperiode 

dagelijks meer capaciteit 

(passagiers en autodekruimte) 

voor reizigers beschikbaar komen; 

 Met de proef van het 3 x varen 

van januari t/m juni 2017 van en 

naar Vlieland met het ms Vlieland, 

zullen er gedurende de 

winterperiode in 2017 geen 

sneldienst afvaarten met Vlieland meer plaatsvinden;   

 Met de aanvang van de bouw van twee nieuwe innovatieve autoveerboten in 

2016, kan TSM vanaf het seizoen 2018 beter inspelen op de extra vraag van 

autodekcapaciteit gedurende het  gewenste reismoment van de reizigers. De 

mogelijke extra afvaarten op gewenste reismomenten vormen een grote 

kwantitatieve verbetering voor de reizigers; 

 Door de continuering (na evaluatie) van tariefdifferentiatie zal de reiziger ook 

in 2017 een gevarieerd prijsaanbod ondervinden;  

 De tarieven van TSM, m.u.v. de tarieven van personen vervoersmiddelen, 

zullen in 2017 met 0.97% stijgen. Vanwege deze beperkte tariefstijging  

verwacht TSM geen vraaguitval in 2017.  
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Kwalitatieve gevolgen voor de reiziger 

 Met de aanvang van de bouw van twee nieuwe innovatieve autoveerboten in 

2016, kan TSM vanaf het seizoen 2018 beter inspelen op de extra vraag van 

autodekcapaciteit gedurende het gewenste reismoment van de reizigers. Dit 

extra reismoment is een grote kwalitatieve verbetering. Tevens zal de gast 

deze nieuwe schepen als een forse kwaliteitsimpuls van het TSM product 

ervaren; 

 Met de proef van het 3 x varen van januari t/m juni 2017 van en naar 

Vlieland met het ms Vlieland, zal gedurende de winterperiode de 

dienstregeling betrouwbaarder en de capaciteit groter worden. Daarmee 

verbetert de kwaliteit van de winterdienst op Vlieland voor de reizigers; 

 Met de proef van het 3 x varen van januari t/m juni 2017 van en naar 

Vlieland met het ms Vlieland, zal de laatste aankomsttijd van de veerboot ms 

Vlieland, op de dagen dat voorheen de sneldienst voer, later zijn;  

 Met de lancering van de nieuwe website, het nieuwe narrowcasting en het 

nieuwe wifisysteem van TSM in 2016/2017 zal de reiziger meer kwaliteit en 

gemak ervaren; 

 Wanneer de snelboten van TSM op hoge snelheid door het Schuitengat mogen 

varen, zal er een extra interinsulaire verbinding op de maandag in de 

zomerdienstregeling plaatsvinden. Ofschoon geen concessieplicht, verbetert 

met deze extra interinsulaire verbinding de dienstverlening van TSM voor de 

reiziger;  

 Door de continuering van tariefdifferentiatie (dalurenregeling) zal de reiziger 

ook in 2017 een gevarieerd prijsaanbod en daarmee meer kwaliteit 

ondervinden;  

 Het verdwijnen van het (als duur ervaren) auto-hoog-tarief en het 

vereenvoudigen van de autocategorieën zal leiden tot minder klachten en dus 

meer kwaliteit voor de reizigers.  

 Door het verdwijnen van het (als duur ervaren) auto-hoog-tarief en het 

vereenvoudigen van de autocategorieën zal het (voorheen) auto laag tarief in 

2017 met 2% stijgen; 

 Door het verdwijnen van het (als duur ervaren) auto-hoog-tarief zullen 

kampeerders die hun caravan of camper meenemen naar Terschelling fors 

minder gaan betalen; 

 De tarieven van TSM, m.u.v. de tarieven van personen vervoersmiddelen, 

zullen in 2017 met 0.97% stijgen. 
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XIII De kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van de 

voorgestelde wijzigingen als bedoeld onder IV t/m X voor de 

vervoersvraag 

  

Kwantitatieve gevolgen voor de vervoersvraag 

 De tarieven van TSM, m.u.v. de tarieven van personen vervoersmiddelen, 

zullen in 2017 met 0.97% stijgen. Vanwege deze beperkte tariefstijging  

verwacht TSM geen vraaguitval in 2017; 

 De voorgestelde aanpassingen van de dienstregeling van TSM in 2017 t.g.v. 

de wijzigingen van de dienstregelingen van het OV aan de vaste wal, zullen 

niet leiden tot meer of minder afvaarten; 

 Met de proef van het 3 x varen van januari t/m juni 2017 van en naar 

Vlieland met het ms Vlieland, zal gedurende de winterperiode dagelijks meer 

capaciteit (passagiers en autodekruimte) beschikbaar komen;  

 Met de aanvang van de bouw van twee nieuwe innovatieve autoveerboten in 

2016, kan TSM vanaf het seizoen 2018 beter inspelen op de extra vraag van 

autodekcapaciteit gedurende het gewenste reismoment van de reizigers. Dit 

extra reismoment is een grote kwantitatieve verbetering;  

 De professionele aanpak van de destinatiemarketing op beide eilanden zal 

leiden tot een sterker imago van de eilanden en een groei van het aantal 

gasten uit nieuwe herkomst gebieden. 

  

Kwalitatieve gevolgen voor de vervoersvraag 

 Met de aanvang van de bouw van twee nieuwe innovatieve autoveerboten in 

2016, kan TSM vanaf seizoen 2018 beter inspelen op de extra vraag van 

autodekcapaciteit gedurende het gewenste reismoment van de reizigers. Dit 

vormt een grote kwalitatieve verbetering. Tevens zal de gast deze nieuwe 

schepen als een forse kwaliteitsimpuls van het TSM product ervaren; 

 TSM investeert in 2016 in innovatieve milieuvriendelijke schepen op LNG. Dit 

zal de kwaliteit van de dienstverlening van TSM positief beïnvloeden; 

 Met de nieuwe website, het nieuwe narrowcasting systeem en de overige 

investeringen in ICT in 2016/2017, zullen reizigers sneller en beter bediend 

worden. Dit zal een positief effect hebben op het online boekingsgedrag van 

reizigers; 

 Met de proef van het 3 x varen van januari t/m juni 2017 van en naar 

Vlieland met het ms Vlieland, wordt de dienstregeling van en naar Vlieland 

betrouwbaarder en kwalitatief beter;  
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 Het verdwijnen van het (als duur ervaren) auto-hoog-tarief en het 

vereenvoudigen van de autocategorieën zal leiden tot minder klachten.  
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XIV Mogelijke alternatieven voor de voorgestelde wijzigingen 

  

Dienstregelingen  

TSM stelt in het concept Vervoerplan 2017 voor, om bij wijze van proef een 

periode een geheel nieuwe dienstregeling te gaan varen op Vlieland. Met deze 

voorgestelde gewijzigde dienstregeling, waarbij o.a. in de winterperiode de 

driehoekvaart van de sneldienst zou komen te vervallen, zou tevens de 

sneldienstregeling van Terschelling wijzigen. De gemeente Vlieland heeft 

inmiddels laten weten akkoord te zijn met de voorgestelde proef.  
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XV Een weergave van de in het advies en in het overleg met de 

consumentenorganisaties en decentrale overheden naar voren 

gebrachte zienswijzen en voor zover het Vervoerplan afwijkt 

van die zienswijzen een deugdelijke motivering van die 

afwijking 

TSM heeft in 2015-2016 regelmatig overleg gehad met de Klantenpanels en de 

Raden van Advies van beide eilanden. De klanttevredenheid van de Klantenpanels 

is getoetst, zoals in de concessie staat beschreven. De uitkomsten daarvan zijn 

gedeeld met de centrale en decentrale overheden, het CWW en de RvA’s. 

 

Onderstaand een overzicht (selectie) van verbeteringen die tot stand zijn 

gekomen door de recente inbreng van de Klantenpanels en RvA’s: 

 

Bijdragen Klantenpanels en RvA’s aan beleid TSM 

 Signalering piekmomenten voor wat betreft autovervoer van en naar 

Terschelling zodat extra afvaarten gerichter ingezet konden worden; 

 Toetsing mening eigen achterban over mogelijke voorkeur vertrektijd 

sneldienst Harlingen-Terschelling om 08:15 uur dan wel 08:30 uur; 

 Aanpassing 2-meter breedtegrens voor aanhangers > 750 kg en voertuigen 

naar 2,05 meter voor voertuigen (veer Vlieland); 

 Toetsing mening achterban op Vlieland over dienstregeling met driemaal 

autoveerboot, het gehele jaar rond en proef hiermee; 

 TSM is, net als de vrachtvervoerders, voorstander van een tweede brug op 

Terschelling. Dit komt de continuïteit, veiligheid en kwaliteit ten goede. Dit 

punt is al een aantal malen aangekaart bij de gemeente Terschelling. De RvA 

wil dit punt nu neerleggen bij de politiek (actie RvA); 

 TSM zal in het Vervoerplan het punt Continuïteit / Veiligheid opnemen, zodat 

de RvA hierover advies kan geven; 

 De beide Klantenpanels staan positief tegenover de invoering van de eilander 

autopas. 
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Procedure en planning t.b.v. het Vervoerplan: 

Belangrijke onderdelen in dit Vervoerplan vormen jaarlijks de dienstregeling en de 

tarieven van TSM. Uit het overleg van het overhedenplatform is door de colleges 

van de waddeneilanden verzocht het concept Vervoerplan van TSM in het vervolg 

eerder te mogen ontvangen dan 10 juni. TSM heeft hiermee ingestemd en zal het 

concept Vervoerplan 2017 uiterlijk 1 juni 2016 aan partijen toesturen, met het 

verzoek hierop uiterlijk 1 juli 2016 een schriftelijke zienswijze in te dienen. Om 

een zinvol concept Vervoerplan te kunnen maken en partijen in de gelegenheid te 

stellen hierop een adequate zienswijze te geven, verzoekt TSM de overheden zorg 

te dragen voor een tijdige bekendmaking (medio mei) van de tariefindex (LTI) en 

de dienstregelingen van de NS en het regionale streekvervoer. Goede en tijdige 

afstemming 

hierover in het 

“overhedenplat-

form” is wat TSM 

betreft zeer 

gewenst.  

Conform verzoek 

heeft TSM het 

concept 

Vervoerplan 2017 

ter beoordeling 

gestuurd aan: het 

Consumentenplat-

form Waddenveren 

West (CWW), college van B&W Terschelling, college van B&W Vlieland, college 

van B&W van Harlingen, de provincie Fryslân, het Klantenpanel Vlieland, het 

Klantenpanel Terschelling, de Raad van Advies van Terschelling, de Raad van 

Advies van Vlieland en de Gemeenschappelijke Onderneming Raad (GOR) van 

B.V. Rederij G. Doeksen en Zn. En ter informatie aan de concessieverlener. 

 

Op basis van het concept Vervoerplan 2017 van TSM is er op 22 juni jl. in 

Harlingen overleg geweest tussen TSM en het “overhedenplatform”. 

Op maandag 27 juni jl. is er n.a.v. het concept Vervoerplan 2017 van TSM een 

overleg geweest tussen TSM, de Klantenpanels en de RvA’s van Terschelling en 

van Vlieland. Begin juli jl. hebben bovengenoemde partijen schriftelijk hun 

zienswijze en opmerkingen op het concept Vervoerplan 2017 van TSM ingediend.  
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Hierna treft u de zienswijze en opmerkingen van partijen aan inclusief de 

reactie daarop cursief per onderdeel van TSM. 

Provincie Fryslân: 

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over de kwaliteit van het plan. 

Het is een goed leesbaar plan dat puntsgewijs en uitgebreid ingaat op de diverse 

aspecten die een rol spelen. Verbetering van de dienstverlening, inclusief eigen 

bedrijfsvoering staat centraal. Vooruitlopend op 2018 wordt er al veel aandacht 

besteed aan de aanschaf van twee nieuw autoveerboten en de renovatie van het 

vrachtschip. Het is verheugend om te lezen dat het gebruik van de veren bij  

toeristen (weer) aantrekt, en dat u op diverse manieren investeert om de 

komende jaren in voldoende mate aan de vraag te kunnen voldoen. Over het 

algemeen kunnen wij instemmen met de inhoud van het plan. Hieronder nog een 

aantal vragen/opmerkingen:  

 pagina 20: u schrijft: “Dit betekent dat extra vraag-gestuurde afvaarten uit 

voorgaande jaren die een repeterend patroon laten zien, in het volgende 

dienstregeling jaar in de basis dienstregeling worden opgenomen”. Klopt 

het dat dat in 2017 (nog) niet het geval is?  

Reactie TSM: TSM is hiermee in 2015 gestart, waarbij een aantal extra 

vraaggestuurde afvaarten uit 2014 in de basisdienstregeling van 2015 is 

opgenomen. Ditzelfde principe werd toegepast in de dienstregeling van 

2016 en wordt toegepast voor de dienstregeling 2017;   

 

 pagina 21: u geeft aan dat reizigers op diverse manieren een ticket kunnen 

kopen. Op de huidige website staat: “Voor handelingen die u ook zelf kunt 

doen via de (mobiele) website of via de ticketautomaten, berekenen wij 

€1,50 servicekosten, als ze bij de balie of telefonisch worden gedaan”. Is 

dat in 2017 ook van toepassing? Zo ja, dan is het wellicht voor de 

volledigheid ook goed om dat te melden. 

Reactie TSM: op pagina 21 is de tekst van het Vervoerplan conform uw 

suggestie aangepast; 

 

 Zoals wij vorig jaar ook al in onze reactie hebben aangegeven, zijn wij 

benieuwd of er nog mogelijkheden zijn om de OV-chipkaart te gebruiken 

voor het betalen van een reis met de veerboot. 

Reactie TSM: TSM hanteert een eigen kaartsoort en daarbij behorende 

kaartverkoopsystemen.  
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TSM blijft van mening dat het OV-chipkaartsysteem zich minder goed leent 

voor de aankoop van een overtocht voor bijvoorbeeld een gezin met een 

auto + caravan + fietsen. Twee kaartsystemen naast elkaar is niet 

werkbaar en ook niet wenselijk. Wel is met  Arriva afgesproken dat zij 

t.b.v. het OV aan de wal en op het eiland OV-chipkaart-oplaadpunten gaan 

plaatsen in de terminals van TSM;  

 

 pagina 33: er is in 2016 opnieuw gesproken over de haalbaarheid van een 

nieuw bagage-vervoersysteem. Daar is verder nog geen vervolg aan 

gegeven. Het lijkt ons goed om op te merken dat in het bestek van de 

nieuwe concessie openbaar vervoer op de eilanden (ingaande 2017) is 

opgenomen dat de bus een aparte aanhanger heeft voor bagagevervoer en 

dat de ritten dichter langs de campings rijden. Wellicht dat nut en 

noodzaak voor apart bagagevervoer hiermee afneemt. 

Reactie TSM: TSM vindt het een goede zaak dat de concessieverlener 

(provincie) hierop inspeelt door in de nieuwe OV-concessie op de eilanden 

bagageaanhangers achter de bussen te eisen. Hoe dan ook, zal TSM zich 

blijven inspannen om het bagagevervoer van haar gasten waar mogelijk 

verder te optimaliseren;   

 

 pagina 36: proef veerdienstregeling Vlieland: Iedere dag drie 

retourvaarten Vlieland en het laten vervallen van de driehoeksreizen van 

de sneldienst via Vlieland. De proef is in 2016 niet doorgegaan omdat het 

bestuur van de gemeente Vlieland onvoldoende vertrouwen had in het 

draagvlak voor een dergelijke proef onder de bevolking. Staat het 

gemeentebestuur inmiddels wel positief tegenover de proef?  

Reactie TSM: uit de zienswijze van het college van B&W op het concept 

Vervoerplan 2017 van TSM blijkt dat zij onder bepaalde voorwaarden 

openstaan voor een dergelijke proef in 2017; 

  

 pagina 46: u schrijft: “Vooruitlopend op de introductie van de nieuwe 

autoveerboten vanaf 2018, waarbij voor het overgrote deel van de 

afvaarten de hoogte van de auto’s geen rol meer speelt, stelt TSM voor om 

met ingang van 2017 te komen tot de volgende aanpassing / 

vereenvoudiging van de auto tarieven. Ons voorstel is om het hoge 

autotarief gelijk te maken aan het lage autotarief voor alle gasten en voor 

gasten van de vaste wal en tevens over te gaan tot één uniform autotarief 

(tot 6 meter)”.  
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Om het verlies aan inkomsten te compenseren wordt het ‘standaard’ tarief 

verhoogd tot € 149,18. Voor kleine en lage auto’s is dit een verhoging van 

€ 5,62. Voor auto’s korter dan 3 meter (wat maar sporadisch voorkomt) is 

het verschil groter, nl. een verhoging van € 59,46 (bij lage auto’s) en € 

46,62 (bij hoge auto’s).  

De verlaging voor grote en hoge auto’s varieert van € 10,34 tot € 59,80.  

Bij auto’s met aanhanger of caravan en bij campers gelden andere 

bedragen.  

Wij vinden het een goed initiatief om het systeem van de tarieven te 

vereenvoudigen en wij begrijpen dat ‘nivellering’ voor een bepaalde 

categorie nadelig is. Echter in dit geval vinden wij het onlogisch dat de 

tarieven in 2017 al worden aangepast en dat die voor kleine en lage auto’s 

onvoordelig uitpakt, terwijl het voor grote en hoge auto’s een voordeel 

oplevert. Immers in 2017 doen de hoge en grote auto’s nog een groter 

beroep op de capaciteit en is er in drukke periodes sprake van een 

capaciteitstekort. Bij de nieuwe veerboten zal dat niet of nauwelijks het 

geval meer zijn en daarom zou het logischer zijn om de tarieven pas met 

ingang van 2018 (bij ingebruikname van de nieuwe boten) aan te passen 

en dan in die zin dat de hogere tarieven voor hoge en lange auto’s komen 

te vervallen, zonder dat het ‘standaard’ tarief wordt opgehoogd. 

Reactie TSM: TSM krijgt regelmatig klachten over de hoogte van het tarief 

van hoge auto’s, caravans en campers. Objectief gezien zijn de tarieven 

per gevaren kilometer voor deze categorie marktconform, maar het blijft 

een relatief hoge uitgave. Op basis van de verbeterpunten naar aanleiding 

van de klanttevredenheidsmeting van de concessieverlener uit 2015 heeft 

TSM een verbeterplan geschreven. TSM wil gehoor geven aan deze 

klachten en conform het verbeterplan handelen. Op grond van artikel 9, lid 

7 van de concessievoorschriften kan TSM het auto basistarief verhogen, 

mits de andere tarieven dalen en het omzeteffect (op het moment van 

bepalen) nihil is. Echter, rekening houdend met de zienswijzen van het 

concept Vervoerplan 2017 (stijging van 3,92% van het auto (laag) tarief), 

is TSM bereid om 2% in plaats van 3,92% tariefstijging van het (lage) 

autotarief door te voeren. Daarmee accepteert TSM een deel 

omzetderving. Bovendien ziet TSM af van het hanteren van 0,97% 

tariefstijging van het autotarief in 2017.  
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Met deze wijziging wordt het tarief voor hoge auto’s en kampeerders (een 

grote en belangrijke doelgroep voor de waddeneilanden) die hun camper of 

caravan willen meenemen fors goedkoper. De tariefstijging voor de overige 

auto’s in 2017 blijft met 2% beperkt; 

 

 pagina 72 – 74: u geeft een opsomming van kwantitatieve en kwalitatieve 

gevolgen voor de reizigers. Dit zijn allemaal voordelen, waarvan overigens 

een aantal pas in 2018 plaatsvindt. Er zijn echter ook een paar nadelige 

gevolgen. Zo zijn voor bepaalde voertuigen de tarieven omhoog gegaan en 

zal tijdens de Vlieland-proef minder (zomer) of geen (winter) sneldienst 

naar Vlieland varen.  

Reactie TSM: het klopt dat het effect van de kwaliteit- en kwantiteit-

effecten voor de reiziger en de vervoersvraag m.b.t. de introductie van de 

nieuwbouw in 2018 pas in werking treden. De actie om dit te 

verwezenlijken, het feitelijk opdracht geven van de bouw, heeft echter in 

2016 plaatsgevonden. TSM heeft de tekst als zodanig aangepast. De 

overige nadelige gevolgen zijn door u terecht opgemerkt en in de tekst 

aangepast;   

 

 Conceptdienstregelingen pag. 5 en 7: In een aantal gevallen is er sprake 

van een overstaptijd van 13 minuten (van boot naar trein). Dat voldoet 

niet aan de minimumeis van een overstaptijd van 15 minuten en wij 

vragen u af dat problemen gaat opleveren.  

Reactie TSM: TSM leest in het PvE van de concessie m.b.t. de overstaptijd 

dat deze acceptabel moet zijn en ongeveer 15 minuten moet bedragen. 

Omdat het niet mogelijk is om alle afvaarten van TSM 100% te laten 

aansluiten op alle OV aan de vaste wal, maakt TSM een keuze zoals 

beschreven in het (concept) Vervoerplan. Een overstaptijd van 13 minuten 

is in de praktijk voldoende en voldoet in onze optiek aan het PvE van de 

concessie. 

 
Gemeente Terschelling: 

Op 31 mei 2016 hebben wij het concept Vervoersplan voor 2017 van u mogen 

ontvangen. Op 22 juni 2016 is hierover een bijeenkomst geweest van het 

Decentrale Overheden Platform. In het overleg is een aantal zaken besproken. Na 

bestudering van het concept Vervoersplan 2017 adviseren wij u het volgende:  
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1. Tarieven  

 De kosten voor het vervoer van auto’s voor toeristen te verlagen. De 

stijging van de huidige tarieven voor de meest gangbare auto’s is veel te 

hoog, bijna 4%. De stijging voor kleine auto’s is exorbitant, bijna 46%. 

Reactie TSM: TSM krijgt regelmatig klachten over de hoogte van het tarief 

van hoge auto’s, caravans en campers. Objectief gezien zijn de tarieven 

per gevaren kilometer voor deze categorie marktconform, maar het blijft 

een relatief hoge uitgave. Op basis van de verbeterpunten naar aanleiding 

van de klanttevredenheidsmeting van de concessieverlener uit 2015 heeft 

TSM een verbeterplan geschreven. TSM wil gehoor geven aan deze 

klachten en conform het verbeterplan handelen. Op grond van artikel 9, lid 

7 van de concessievoorschriften kan TSM het auto basistarief verhogen, 

mits de andere tarieven dalen en het omzeteffect (op het moment van 

bepalen) nihil is. Echter, rekening houdend met de zienswijzen van het 

concept vervoerplan 2017 (stijging van 3,92% van het auto (laag) tarief), 

is TSM bereid om 2% in plaats van 3,92% tariefstijging van het (lage) 

autotarief door te voeren. Daarmee accepteert TSM een deel 

omzetderving. Bovendien ziet TSM af van het hanteren van 0,97% 

tariefstijging van het autotarief in 2017. Met deze wijziging wordt het tarief 

voor hoge auto’s en kampeerders (een grote en belangrijke doelgroep voor 

de Waddeneilanden) die hun camper of caravan willen meenemen fors 

goedkoper. De tariefstijging voor de overige auto’s in 2017 blijft met 2% 

beperkt. TSM zal de frequent reizigerskorting voor auto’s van eilanders 

met 2% verhogen; 

Het is correct dat het tarief van de categorie zeer kleine auto’s (tot 3 

meter) relatief veel stijgt. Om deze kleine autocategorie te ontzien stelt 

TSM voor om deze te handhaven en het huidige tarief met 2% te 

verhogen; 

 

 De frequente reizigerskorting voor eilander inwoners voor het vervoer van 

auto’s zodanig te verhogen dat eilander inwoners niet meer gaan betalen. 

De autotarieven met korting worden nu al als hoog ervaren. 

Reactie TSM: TSM stemt in met het verhogen van de frequent 

reizigerskorting voor eilander personenauto’s met 2%, waarmee de 

tarieven van eilander personenauto’s niet stijgen in 2017;  
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 Vanaf het moment dat het Schuitengat weer gebruikt wordt als reguliere 

vaarroute dit ook te verrekenen in de prijs van een bootkaartje. 

Reactie TSM: de route via het Schuitengat is op dit moment niet 

aangewezen als hoofd vaarroute. Zodra dit wel het geval is en deze route 

veilig en zonder beperkingen door de veerdienst van TSM bevaren kan 

worden, zullen alle effecten hiervan in kaart worden gebracht en worden 

beoordeeld;  

   

 De aanhangers van eilanders nu ook te scharen onder de frequente 

reizigerskorting, nu er voor eilander auto’s een autopas is ingevoerd. 

Reactie TSM: TSM is geen voorstander van het verder uitbreiden van deze 

regeling voor zaken die niets met personenvervoer te maken hebben, 

omdat: 

1) Een aanhanger geen frequent gebruikt product betreft t.b.v.  

personenvervoer; 

2) Handhaving m.b.t. wisselende nummerplaten van aanhangwagens 

onwerkbaar is en misbruik in de hand werkt; 

3) Aanhangers veel autodekruimte vragen, met het risico dat er gedurende 

het seizoen minder ruimte overblijft voor gasten; 

4) De middenstand op het eiland minder omzet, omdat men steeds meer 

inkopen aan de wal zal gaan doen. TSM is hier destijds , m.b.t. dit punt bij 

het invoeren van een dal actietarief voor auto + aanhanger, al op gewezen 

door eilander ondernemers.  

Overigens wijst TSM op het lagere tarief voor een personenauto + een 

hoge aanhanger (bijvoorbeeld een paardentrailer) in 2017 ten gevolge van 

de autocategoriewijziging. Bovendien bestaat er al een speciaal actie 

daltarief voor een eilander auto + aanhanger gedurende de winterperiode; 

   

 Goede communicatie op te zetten over de stijging van de tarieven voor 

personenvervoer. 

Reactie TSM: TSM zal zorgdragen voor een goede communicatie via de 

bekende kanalen m.b.t. alle wijzigingen in 2017; 

 

2. Dienstregeling 

 Aandacht te besteden aan de tekort schietende autocapaciteit in de zomer 

en de kwetsbaarheid van het hebben van één autobrug. 
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Reactie TSM: TSM is zich, met uitzondering van de hoogseizoen 

weekenddagen, niet bewust van een tekort schietende autocapaciteit in de 

zomer. Er is vaak nog veel ruimte op de vroege en late afvaarten van de 

autoveren. TSM herkent wel de vraag naar extra autocapaciteit gedurende 

het gewenste reismoment van de gasten. Hier speelt TSM op in door te 

investeren in twee kleinere autoveerboten in 2016. TSM verwijst naar de 

tekst hierover in het concept vervoerplan. 

 

Met betrekking tot de kwetsbaarheid van het hebben van maar één  

autobrug heeft TSM onderstaande tekst in het Vervoerplan opgenomen 

onder hoofdstuk X: “Een beschrijving van de wijze waarop de 

concessiehouder het vervoer van goederen naast het Personenvervoer 

afwikkelt”: 

“TSM is groot voorstander voor het realiseren van een 2e hands 

vrachtbrug/link span t.b.v. het RoRo vrachtvervoer ter hoogte van de 

industriekade achterin de haven van West Terschelling.  

De voordelen hiervan zijn: 

1) De logistiek van zware vrachtwagens wordt in het toeristenseizoen  

gescheiden van de passagiersstromen van en naar het veerhaven 

terrein (veiliger en meer kwaliteit); 

2) De timing van de vrachtlogistiek wordt gedurende het seizoen 

losgekoppeld van de timing van de veerdienstregeling; 

3) Geen zware vrachtladingen meer over deksloof en damwanden van 

industriekade; 

4) De druk op de enige Rijksbrug t.b.v. het personenvervoer neemt af 

(hierdoor minder kans op schade en storingen); 

5) De robuuste vrachtbrug/link span kan zodanig worden uitgevoerd dat 

deze altijd als noodbrug voor het personenvervoer kan dienen”; 

   

 De sneldienst van Harlingen naar Terschelling van elke dag met 

uitzondering van de zondag om 8:20 te laten varen. 

Reactie TSM: TSM ziet het voordeel niet om deze afvaart met 10 minuten 

te vervroegen. Het vervroegen van ingeburgerde tijden leidt vaak tot het 

missen van afvaarten, waarbij de tijdswinst ook nog zeer gering is. 

Bovendien is deze afvaart zeer populair bij gasten van de wal gedurende 

het seizoen. Die moeten dan nog vroeger in Harlingen zijn;  

 

 Voor de komende jaren een vaste dienstregeling in te voeren. 
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Reactie TSM: TSM snapt en respecteert dat de eilander inwoners graag 

rust en regelmaat van een vaste dienstregeling willen zien. TSM is echter 

gehouden aan het PvE van de Concessie en moet zijn dienstregeling 

afstemmen op het OV aan de vaste wal. Ieder jaar dat de dienstregeling 

van de NS weer wijzigt, wijzigt de dienstregeling van het OV streekvervoer 

ook en wordt TSM gedwongen zijn dienstregeling tevens te wijzigen in 

afstemming op het OV streekvervoer;   

 

Wij zullen u zo spoedig mogelijk een afschrift doen toekomen van de resultaten 

van de in het gastenonderzoek opgenomen vraag naar de waardering van de 

prijs-kwaliteitsverhouding van de veerboot. 

Daarnaast adviseren wij u een aantal wijzigingen in de tekst aan te brengen: 

 

Pagina 4. 

Uit de tekst wordt niet duidelijk of er in 2015 dan wel in 2011 meer auto’s 

overgezet zijn. Graag helderheid hierover in de tekst verschaffen.  

Reactie TSM: de tekst is als volgt aangepast: “Het aantal vervoerde 

personenauto’s van gasten van de vaste wal naar Terschelling is in 2015 met 

4,1% gestegen t.o.v. 2011”;  

Pagina 5.  

Terschelling kent de laatste jaren een groei in het aantal inwoners. Op dit punt 

dient het vervoersplan aangepast te worden aan de werkelijke situatie.  

Reactie TSM: TSM heeft zijn analyse m.b.t. het teruglopen van het aantal eilander 

overzettingen geheel verwijderd uit de tekst;  

 

Pagina 6. 

Er wordt gesteld dat op Terschelling regelmatig panden op A-locaties leeg staan 

en dat dit de kwaliteit van het toeristisch product niet ten goede komt. Dit is 

negatief geformuleerd en doet geen recht aan Terschelling. Graag een betere 

formulering, die meer recht doet aan Terschelling. 

Reactie TSM: TSM heeft de tekst als volgt aangepast: “Het valt TSM op dat 

bestaande horeca op populaire (A) locaties op Terschelling tijdens het seizoen 

leeg komt te staan. Dit vindt TSM een punt van zorg, omdat dit niet bijdraagt aan 

een gastgericht en gevarieerd toeristisch aanbod”;  
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Pagina 7 

TSM stelt dat het meest gewenste reismoment ligt tussen 8.30 uur en 18.00 uur. 

Dat is wel erg ruim. Waarschijnlijk ligt het meest gewenste reismoment tussen 

10.00 en 15.00 uur.  

Op dit punt het Vervoersplan iets scherper stellen.  

Reactie TSM: TSM is het eens met de gemeente dat het meest gewenste 

reismoment tussen 10:00 uur en 15:00 uur a 16:00 uur ligt. Om die reden heeft 

TSM de tekst aangepast in “gewenste reismoment”. TSM weet uit ervaring dat het 

gewenste reismoment ligt tussen 08:30 (dagtoerisme) en 18:00 uur (na werktijd 

en voor het donker met het gezin in de accommodatie);  

 

Pagina 9 

In het staatje Vlootcapaciteit in 2018 en verder wordt gesteld dat 64 + 80 = 149. 

Dit moet 144 zijn of TSM moet kunnen uitleggen waar het verschil van 5 auto’s in 

zit.  

Reactie TSM: TSM zal het overzicht controleren en aanpassen; 

  

Pagina 10 

Er is vooralsnog geen sprake van krimp op Terschelling, zie hetgeen gesteld is op 

pagina 5 hierover. 

Reactie TSM: alle opmerkingen over krimp zijn verwijderd; 

 

Pagina 17 

Ook op deze pagina is sprake van het meest gewenste reismoment. Zie de 

opmerking bij pagina 7. 

Reactie TSM: tekst is aangepast, zie reactie van TSM op uw opmerking hierover. 

 

 

Gemeente Vlieland: 

Op 22 juni 2016 hebben wij het concept Vervoerplan 2017 van de B.V. 

Terschellinger Stoomboot Maatschappij mogen ontvangen. 

Overeenkomstig uw verzoek reageren wij op en adviseren wij over de concept 

versie van het Vervoerplan 2017. 
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pagina 4: aantal vervoerde eilander auto’s 

Het is opvallend dat in de vergelijking tussen 2011 en 2015 voor wat betreft het 

aantal overzettingen van eilander auto’s er op Terschelling een stijging van 7.1% 

zichtbaar is maar op Vlieland een daling van 1.3%. Ogenschijnlijk zijn de 

omstandigheden op beide eilanden hoegenaamd hetzelfde. 

De vraag is dan ook of hier een verklaring voor te geven is. 

Reactie TSM: TSM heeft hier geen aanwijsbare verklaring voor; 

 

pagina 10: parkeerproblemen in Harlingen 

De parkeerproblematiek in Harlingen is inmiddels algemeen bekend en een steeds 

terugkerend punt van discussie. De gemeente Vlieland is er voorstander van om 

hierover met betrokken partijen het gesprek aan te gaan. Daarbij denken we aan 

de gemeenten Terschelling, Harlingen en Vlieland en een afvaardiging van de 

Rederij.  

Dit geldt voor de parkeervoorzieningen voor gasten maar ook over de soms licht 

chaotische toestanden bij de terminal aan de Waddenpromenade. Een vaak 

chronisch te kort aan parkeerplaatsen voor het uitladen van passagiers en/of 

bagage tijdens piekmomenten.  

Wat ons college betreft een reden te meer om toch serieus werk te maken van 

betere bagage-afhandeling in Harlingen. 

Reactie TSM: TSM heeft de wens om de bagage in Harlingen op termijn in te 

nemen voor de terminal, ter plaatse van de fietsenoverkapping, in plaats van na 

de terminal voor het aan boord gaan. Dit onderzoek vergt tijd en focus, met name 

m.b.t. de logistiek en beheersbaarheid. TSM heeft momenteel de handen vol aan 

(nieuw)bouw projecten en alle aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Dit betekent 

dat deze wens op termijn wordt opgepakt en uitgewerkt, maar voor 2017 geen 

prioriteit heeft;  

 

pagina 19: verhoging prijs bootkaartje om langere vaartijd tegen te gaan 

Wij zijn geen voorstander van een verhoging van de prijs van een bootkaart. 

Enerzijds niet omdat hierdoor meer tariefsoorten ontstaan, anderzijds niet omdat 

hierdoor de tarieven tussen Vlieland en Terschelling (in het nadeel van Vlieland) 

zullen gaan verschillen. 

Daarnaast blijft het volgens ons moeilijk meetbaar dat een verhoging van het 

tarief ook daadwerkelijk resulteert in een vermindering van de vaartijd met 15 

minuten, immers de duur van de overtocht is van meerdere factoren afhankelijk. 
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Reactie TSM: TSM is hier ook geen voorstander van en ziet hiervan af;  

 

pagina 30: wifi -netwerk 

Reizigers hechten steeds meer waarde aan de aanwezigheid van een (goed 

werkend) wifi-systeem. Goed werkende wifi, zeker midden op zee, blijkt technisch 

gezien echter niet altijd mogelijk. Steeds meer reizigers maken op enig moment 

voor korte of langere tijd gebruik van het wifi-systeem. Maar hoe meer gebruikers 

hoe moeizamer het gebruik van het wifi netwerk wordt. Het is goed dat TSM het 

belang van goed werkende wifi voor de reiziger erkend en bereid is verder te 

investeren in een betere dekking.  

Om de dekking op een deel van de route naar Vlieland te verbeteren zal de 

gemeente, voor zover dit (vergunningtechnisch) in haar vermogen ligt, proberen 

medewerking te verlenen aan het plaatsen van een antenne op de vuurtoren van 

Vlieland.  

Reactie TSM: TSM verwacht dat RWS NN het verzoek van de gemeente Vlieland 

en TSM voor het plaatsen van de antenne op de vuurtoren van Vlieland zal 

honoreren. Een betere WiFi-verbinding voor de gasten dient immers een breed 

belang;  

 

pagina 32–33: bagagevervoer 

Voor wat betreft het meenemen van grote stukken bagage aan boord valt op dat 

hiervoor wel regels zijn maar dat daar (te) weinig op gecontroleerd wordt. 

Daarom pleit ons college, zeker bij de drukkere afvaarten voor een strakke 

handhaving van de “huisregels”. 

Er wordt al een aantal jaren gesproken over een betere (andere) bagage-

afhandeling in met name Harlingen. Helaas blijft het vooral bij woorden. Wij zijn 

van mening dat de tijd daar is dat dit probleem serieus opgepakt gaat worden. 

Zeker bij de toegangscontrole van de boot naar Vlieland levert de bagage, die pas 

op een later moment op de bagagekarren achtergelaten kan, hinderlijke en soms 

ook gevaarlijke situaties op.  Naar onze mening kan het niet zo zijn dat reizigers 

over bagage van medereizigers moeten klimmen om de tourniquets te kunnen 

bereiken. Wij rekenen er dan ook op dat er binnen afzienbare tijd een oplossing 

voor dit probleem gaat komen.  
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Reactie TSM: dat er gevaarlijke situaties ontstaan, is TSM niet bekend. Nogmaals: 

het innemen van bagage voor de terminals heeft onze voorkeur, echter de 

bewaking/beheersbaarheid hiervan vormt een obstakel en moet grondig 

onderzocht worden. TSM gaat dat doen, maar in 2017 ligt de focus op andere 

prioriteiten; 

 

pagina 35: varen volgens punctuele dienstregeling 

Waar het gaat om de punctualiteit van de dienstregeling zal dat vooral gelden 

voor de vertrektijden. Voor wat betreft de totale reistijd, dus tot en met het 

moment dat de reiziger van boord kan/mag geldt dat in veel mindere mate. De 

gemiddelde reistijd bedraagt bijna structureel 1 uur en 40 minuten. Zie hiervoor 

ook onze reactie op het voorstel voor een proef met een nieuwe 

winterdienstregeling. 

Reactie TSM: zie reactie bij onderstaande punt: voorstel proef gewijzigde 

“winterdienstregeling” 2017; 

 

pagina 37: proef gewijzigde dienstregeling 2016 

In de eerste alinea van pagina 37 stelt u dat het gemeentebestuur van Vlieland 

niet wilde meewerken aan de proef omdat er onvoldoende vertrouwen was in het 

draagvlak onder de bevolking voor een dergelijke proef. 

Wij willen u er, bij herhaling, op wijzen dat de reden om niet mee te werken was 

gelegen in het feit dat het voorstel om te komen tot een proef ons pas bereikte na 

besluitvorming door het college. Wij verzoeken u met klem deze passage in het 

concept Vervoerplan aan te passen. 

Reactie TSM: TSM heeft de tekst als zodanig aangepast; 

 

pagina 37: voorstel proef gewijzigde “winterdienstregeling” 2017 

Een proef lijkt de beste methode om uit te vinden hoe een ingrijpende wijziging 

van de dienstregeling in de praktijk zal werken en door de reiziger zal worden 

ervaren. 

Om te veel wijzigingen in de dienstregeling in één kalenderjaar te vermijden stelt 

u voor uit te gaan van een langere proefperiode, te weten van 10 januari 2017 tot 

en met 6 juli 2017. 

Daarbij doet u de toezegging dat er in overleg met alle betrokken partijen sprake 

zal zijn van een gedegen en zorgvuldige evaluatie uitgevoerd door een 

gespecialiseerd bureau. Deze evaluatie zou plaats kunnen vinden in mei 2017. 
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Ons college zou hier nog aan toe willen voegen dat het onderzoek onafhankelijk 

dient te zijn, waarbij er de voorkeur aan wordt gegeven dat het ministerie van 

IenM opdrachtgever zal zijn. Daarnaast zien wij graag dat voorafgaande aan het 

onderzoek advies wordt ingewonnen bij de betrokken partijen over het concept 

van de opdracht.   

In een proef op basis van voorgaande voorstellen en op grond van de door u 

voorgestelde proef winter- en zomerdienstregeling (inclusief langere vaartijden) 

kunnen wij ons in principe vinden en wij zijn dan ook bereid hier medewerking 

aan te verlenen. 

In de 2e tabel op pagina 40 van het concept Vervoerplan geeft u de dienstregeling 

weer op basis van de proef. Concreet betekent dit de hele week door, zeven 

dagen in de week drie langzame afvaarten van het MS Vlieland. Met uitzondering 

van de laatste boot (afvaart 19.00 uur Harlingen) zal de vaartijd 1.45 uur gaan 

bedragen. 

Hoewel daar in het voorstel van vorig jaar ook al sprake van was (langere 

vaartijd) is één niet onbelangrijk verschil. In het Vervoerplan 2016 was de 

toezegging opgenomen dat na het afmeren van het schip de deuren binnen twee 

minuten open zouden gaan. In het Vervoerplan 2016 was dit op pagina 35 als 

volgt verwoord: 

 

“Een veel gehoorde (terechte) klacht is, dat het erg lang duurt voordat de 

passagiersuitgangsdeur opengaat nadat het schip is afgemeerd. Dit komt door 

bepaalde procedures van operationele processen, maar TSM zegt toe wijzigingen 

door te voeren, zodat deze deur altijd binnen maximaal twee minuten opengaat 

nadat het schip is afgemeerd.” 

 

Omdat het lange wachten tot de bagagekarren van boord zijn voor veel reizigers 

(met name de eigen inwoners) een grote bron van ergernis is omdat dit de totale 

reistijd aanmerkelijk langer maakt compenseerde deze toezegging uit het 

Vervoerplan 2016 de extra reistijd van 15 minuten grotendeels. De uiteindelijke 

reistijd zou door deze wijziging uiteindelijk slechts in geringe mate worden 

verlengd.  

Nu deze toezegging niet meer is opgenomen in het concept Vervoerplan 2017 zal 

de werkelijke reistijd uiteindelijk richting de twee uur gaan, hetgeen naar ons idee 

het draagvlak onder de bevolking voor een langere vaartijd niet ten goede zal 

komen.  
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Wij hopen dan ook dat TSM zich zal inspannen de totale reistijd zo dicht mogelijk 

tegen 1.45 uur te laten bedragen. 

Overigens heeft u ons, voor zover bekend, niet geïnformeerd over het niet 

doorvoeren van deze wijziging die u zelf in het Vervoerplan heeft laten opnemen. 

Reactie TSM: TSM heeft wel degelijk maatregelen/wijzigingen doorgevoerd om de 

passagiers deur binnen twee minuten na afmeren te kunnen openen. Dat wordt 

soms wellicht niet helemaal gehaald, maar TSM heeft regelmatig overleg met het 

Klantenpanel en de RvA van Vlieland en wordt hier dan op aangesproken. Er zal 

op worden toegezien dat deze maatregel consequent wordt doorgevoerd. De 

vaartijd  zal, met uitzondering van de afvaart H-V om 19.00 uur, gedurende de 

proef 1 uur en 45 minuten bedragen en het ontschepingsproces zal zo kort 

mogelijk zijn (twee minuten); 

 

pagina 46: herziening autotarieven 

Wij kunnen ons vinden in de door u voorgestelde wijziging van de autotarieven en 

vereenvoudiging van de autotarievenstructuur. 

 

pagina 52: extra vervoervraag 

Wat betreft ons college is het een positieve ontwikkeling dat steeds beter 

ingespeeld kan worden op zowel voorziene als onvoorziene extra vervoersvraag 

en dat extra vraaggestuurde afvaarten die een repeterend patroon laten zien in 

de volgende jaren in de basisdienstregeling worden opgenomen. 

Via het boekingssysteem kan de reiziger zien welke boten vol zijn en welke 

alternatieven er eventueel (nog) zijn. In de praktijk blijkt dat door annuleringen 

en wijzigingen van boekingen op boten die op een eerder moment vol waren weer 

plaatsen vrij komen. Het zou als extra service richting de reiziger mooi zijn als zij 

via een (push)bericht op hun mobiel geïnformeerd zouden kunnen worden als er 

op een afvaart die hun voorkeur geniet weer een plaats vrij komt. Wellicht dat 

voor de toekomst bekeken kan worden of een applicatie met een dergelijke 

service kan worden ontwikkeld. 

Reactie TSM: het is voor TSM niet mogelijk om hiervoor een meldingsdienst te 

organiseren omdat: 

 Er een regel geldt dat eilanders altijd ongeboekt mee kunnen en TSM 

daarom op het moment van afvaart pas weet hoeveel  passagiers 

daadwerkelijk aan boord zijn; 
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 Sommige annuleringen niet of niet op tijd worden doorgegeven, waardoor 

TSM ook in dit geval op het moment van afvaart pas weet, hoeveel 

passagiers daadwerkelijk aan boord zijn; 

 

pagina 71: zitplaatsgarantie 

De problematiek van bagage en soms zelfs huisdieren op zitplaatsen is bekend en 

zorgt daardoor soms voor een schaarste aan zitplaatsen. Bij drukke afvaarten zien 

wij hier echter een nog actievere rol weggelegd voor purser en overig personeel 

om voor alle passagiers een goede zitplaats te kunnen garanderen. 

Reactie TSM: Als verbeterpunt uit de klanttevredenheidsmeting van 2016 komt de 

zitplaatsgarantie ook naar voren. Het personeel aan boord is actief in het helpen 

zoeken naar een zitplaats voor passagiers die op de grond of op de trappen zitten. 

Het komt echter ook steeds vaker voor dat passagiers niet mee willen helpen 

ruimte vrij te maken en dat leidt dan tot onplezierige en gespannen 

situaties/discussies, iets dat wij willen voorkomen. Er zijn ook passagiers die niet 

bij vreemden aan tafel willen zitten en er bewust voor kiezen op de trap te blijven 

zitten. TSM laat bij slecht weer 800 passagiers toe, terwijl er 836 overdekte 

zitplaatsen aan boord beschikbaar zijn. TSM zal na de zomer met een 

verbeterplan komen om de zitplaatsgarantie aan boord beter te realiseren;  

 

Conclusies en aanbevelingen 

Ons college kan zich in grote lijnen vinden in het voorliggende concept 

vervoerplan 2017. Met betrekking tot de in deze zienswijze gemaakte 

kanttekeningen vragen wij speciale aandacht voor onze opmerking over het niet 

doorgaan van de proef in 2016 en verzoeken u deze alinea aan te passen. 

Daarnaast vragen wij er voor zorg te dragen dat de langere vaartijd zich zo veel 

mogelijk zal beperken tot 1 uur en 45 minuten en de duur van de overtocht in de 

toekomst niet tegen de 2 uur zal gaan bedragen. 

Reactie TSM: de bewuste opmerking is aangepast en TSM zal een vaartijd van 1 

uur en 45 minuten verzorgen en de deuren na maximaal 2 minuten openen. 

 

 

Gemeente Harlingen: 

Op 12 april 2016 hebben wij het procesvoorstel inzake de implementatie van het 

vervoerplan 2017 ontvangen. In de loop van juni is het concept Vervoerplan 

toegezonden. In deze brief leest u de bestuurlijke reactie op dit plan. 
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Positief 

We zijn positief over het verloop van het overleg tussen Rederij Doeksen en de 

gemeente Harlingen van medio juni. De ontwikkelingen richting varen op LNG en 

de voortdurende zorg ten aanzien van de aansluiting op het openbaar vervoer 

juichen wij toe. 

 

Poort open 

Wij constateren nog steeds regelmatig dat er wachtrijen ontstaan voor de 

toegangspoort voor gemotoriseerd verkeer naar de veerboten. De stroom 

wachtende auto's staat dan tot ver op de Oude Ringmuur. Daardoor gaan auto's 

verkeerd inhalen op de Oude Ringmuur en ontstaan er ongewenste situaties. We 

vragen u dan ook opnieuw of het mogelijk is de tweede toegang eerder dan wel 

vaker open te doen. 

Reactie TSM: TSM zet op basis van te verwachte drukte, dit kunnen wij vooraf 

zien aan de hand van het aantal gereserveerde auto’s, extra personeel in t.b.v. 

het incheck- en boardingsproces van de auto’s. Rederij Doeksen zit ingesloten 

tussen twee bruggen. Wat wij echter niet kunnen voorkomen is de stuwingsdrukte 

die ontstaat wanneer één brug of beide bruggen (Prins Hendrik brug en/of Tjerk 

Hiddes brug) open staat tijdens het incheckproces. De enorme toevloed van 

auto’s ineens zodra de brug weer dicht is, kan dan niet zonder stuwing 

weggewerkt worden en dat leidt dan tot opstoppingen op de Oude Ringmuur. Het 

zou mooi zijn wanneer de bruggen gedurende de incheckmomenten niet zouden 

draaien, maar dat blijkt ondanks herhaaldelijke verzoeken niet mogelijk te zijn;  

 

Bagagevervoer en veerbootterminal 

In onze reactie op het Vervoerplan van 2016 hadden we aangegeven hoe het 

bagagevervoer beter zou kunnen. Het vervoer tussen Parkeeraccommodatie 

Tsjerk Hiddes naar de terminal en vice versa is daarin naar onze mening 

onderbelicht gebleven. We hebben tevens aangegeven dat we graag zouden zien 

dat, op basis van het genoemde onderzoek van TU Delft, samen met de provincie 

en de parkeerexploitant naar verdere verbetering wordt gezocht. We hebben het 

idee dat daar nog niet verder aan gewerkt is.  

In de “Nota Parkeerbeleid Harlingen 2016” is ten behoeve van de doelgroep 

eilandbezoekers een aantal projecten opgenomen. Daarbij zit ook de inrichting 

van de Waddenpromenade in combinatie met het beoordelen van de looproute 

parkeerlocatie-veerbootterminal en bagagevervoer.  
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Op dit moment werken twee studenten van Windesheim Zwolle aan een nieuw 

ontwerp voor de Waddenpromenade en de looproute P1-Veerbootterminal.  

Naar verwachting komen ze voor de zomervakantie met een schetsontwerp. Er is 

een bijeenkomst geweest met o.a. vertegenwoordigers van de vervoerders 

Doeksen en Arriva, Harlingen Promotion, provincie Fryslân, gemeente Terschelling 

en gemeente Harlingen. In het schetsontwerp wordt ook gekeken naar de 

mogelijkheden van een fietsenstalling ter plekke. 

Reactie TSM: TSM heeft de wens om de bagage in Harlingen op termijn in te 

nemen voor de terminal, ter plaatse van de fietsenoverkapping, in plaats van na 

de terminal voor het aan boord gaan. Dit onderzoek vergt tijd en focus, met name 

m.b.t. van de logistiek en beheersbaarheid. TSM heeft momenteel de handen vol 

aan (nieuw)bouw projecten en alle aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Dit 

betekent dat deze wens op termijn wordt opgepakt en uitgewerkt, maar voor 

2017 geen prioriteit heeft. Dat neemt niet weg dat TSM openstaat voor breder 

onderzoek naar de hele logistieke stromen van passagiers en bagage tussen 

veerterminal, treinstation en parkeerterreinen;  

 

Parkeerbeleid 

Het parkeerbeleid in Harlingen staat nog steeds genoemd als een bedreiging 

omdat, zoals u aangeeft “de beperkte parkeermogelijkheden in de gemeente 

Harlingen, voor eilandgasten die hun auto willen stallen”. We stellen hier 

tegenover dat in ons recent vastgestelde “Nota Parkeerbeleid Harlingen 2016” is 

opgenomen dat wij de bezoekers van de eilanden op goede wijze willen faciliteren 

waarbij de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt wordt. Voor de 

middellange termijn (2016 – 2020) is een duidelijke parkeerindeling voor de 

eilandgangers beschikbaar: P1 op het Tsjerk Hiddes terrein, P2 op het nabij 

gelegen terrein van de Ried Bv en P3 (voor Oerol en de bouwvak) in de 

Industriehaven. Eind van dit jaar hopen wij de gemeenteraad een definitief 

scenario voor de opvang van het eilandparkeren voor te kunnen leggen. Kortom: 

wij zien dat meer als een kans omdat het steeds beter en duidelijker geregeld 

wordt. 

Reactie TSM: betere parkeerfaciliteiten is als kans opgenomen;   

 

SAS brug 

De gemeente Terschelling heeft aangegeven dat het af en toe voorkomt dat er 

reizigers voor de Sasbrug staan terwijl de trein wegrijdt. Wij zullen hier in het 

zogenaamde bruggen overleg weer aandacht voor vragen. 
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Reactie TSM: de colleges van B&W van beide eilanden, TSM, de RvA’s en het 

CWW zullen dit blijven volgen en aan de bel trekken wanneer dergelijke situaties 

zich voordoen. 

 

Tot slot 

Veel succes met het opstellen van het definitieve Vervoerplan 2017.  

 

 

Raad van Advies (RvA) en Klantenpanel van Terschelling: 

Geachte heer Melles, 

Hierbij stuur ik u de adviezen van de Raad van Advies (RvA) van Terschelling over 

het Vervoerplan 2017 (concept d.d. 31 mei 2016) van B.V. Terschellinger 

Stoomboot Maatschappij (TSM).  

De RvA doet haar werk op basis van het ‘Reglement Raad van Advies’ zoals dat 

door de convenantspartijen d.d. 30 september 2014 is vastgesteld en haar eigen 

huishoudelijk reglement.  

Sinds najaar 2015 trekken de RvA en het Klantenpanel samen op. Ter 

voorbereiding had de RvA Terschelling, samen met het Klantenpanel, constructief 

overleg met uw directie. Het Klantenpanel en de RvA hebben een informatie- en 

vragenavond georganiseerd voor de eilander belanghebbenden. Deze is goed 

bezocht. De opgekomen aandachtspunten zijn meegenomen in de voorbereiding 

van dit advies. Dit advies is ook te beschouwen als de reactie van het 

Klantenpanel.     

Met het Consumentenplatform is in verband met de overlap van adviezen overleg 

geweest over een gezamenlijke brief. Ik hecht echter aan een zelfstandige reactie 

van de RvA en het Klantenpanel zoals dat ook samen vergadert.   

De Raad van Advies vindt dat zij door TSM goed is geïnformeerd en dankt u voor 

de open gesprekken.  

Wij waarderen het dat u onze adviezen opvolgt en zijn graag tot verder overleg 

bereid.  

 

Hoogachtend,  

namens de leden van de RvA Terschelling,  

Sietze Haringa 

voorzitter  
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[Pag. 4] 

1. Advies  Ons voorstel is de volgende zin toe te voegen, bij voorkeur achter 

de  ‘…4%’ (tweede alinea): ‘Dit zegt vooralsnog niets over een toe / afname van 

het aantal overnachtingen op het eiland. Dat zal zichtbaar worden in het nieuwe 

systeem van Doeksen in 2017.’ 

Reactie TSM: de zin: “Dit zegt vooralsnog niets over een toe / afname van het 

aantal overnachtingen op het eiland” is toegevoegd aan de tekst; 

 

[Pag. 6]  

‘Kamperen wint aan populariteit’, De groei op Terschelling in overzettingen is niet 

door de kampeersector veroorzaakt. De groei waarover hier gesproken wordt gaat 

over Vlieland in het bijzonder. ‘Veel aantrekkelijke arrangementen’, naar onze 

indruk is dit niet gebaseerd op cijfers, maar eerder een aanname. 

2. Advies  Wij adviseren de teksten te verduidelijken.  

Reactie TSM: dit is inderdaad aanname van TSM. Er zijn de laatste jaren steeds 

meer aantrekkelijke (combinatie) arrangementsvormen tot stand gekomen die tot 

doel hebben om de schouderperiodes te vullen;    

 

[Pag. 7] 

‘…en verhoogt (…) vakantiebestemming’,  

3. Advies  Ons voorstel is de laatste zin op deze pagina weg te laten omdat die 

kwaliteitsbeleving niet algemeen zo wordt ervaren. 

Reactie TSM: deze zin is weggehaald; 

 

[Pag. 9] 

De term Gebiedsmarketing komt voornamelijk uit de vastgoedsector.  

4. Advies  Wij adviseren bij recreatie/toerisme het gebruik van de term 

‘destinatiemarketing’.  

Reactie TSM: tekst is als zodanig aangepast;    

 

[Pag. 15] 

5. Advies  Ons voorstel is om bij de hoofdgegevens van de schepen nog toe te 

voegen, de diepgang onder de waterlijn en de hoogte boven de waterlijn.  
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Reactie TSM: de diepgang is toegevoegd, de exacte hoogte is niet bekend op dit 

moment en deze wordt normaliter nooit opgegeven bij schepen;  

 

[Pag. 18] Tarieven 

6. Advies  Ons advies is om naast een differentiatie van de tarieven over de 

dag (dal/spits) ook een tariefdifferentiatie over de week te maken. 

Reactie TSM: de tariefdifferentiatie zoals TSM die heeft ingevoerd, heeft zijn effect 

op de spreiding van passagiers en auto’s over de afvaarten van de dag. Verdere 

spreiding per week, per seizoen of per doelgroep vraagt meer dan alleen een 

daltarief van de veerdienst. Ook de logiesverstrekkers, vermaak- en horeca 

aanbieders op de eilanden zullen daarin mee moeten gaan, om te voorkomen dat 

gasten voor dichte deuren komen te staan en zich niet kunnen vermaken. In 

algemene zin staat TSM open voor overleg met stakeholders voor nader 

onderzoek. Een paar nadelen die TSM ziet zijn:  

 Structurele daltarieven ontnemen het wederkerende communicatiemoment 

van periodieke vergelijkbare acties; 

 De compensatie van het daltarief leidt tot hogere tarieven op gewenste 

reismomenten; 

7. Advies  Verder adviseren wij om te differentiatie naar doelgroepen. 

Bijvoorbeeld door voor de jeugd een aantrekkelijk tarief te hanteren, buiten de 

piekmomenten, om hen te verleiden om naar de eilanden te komen. Jongeren zijn 

uiteindelijk de gasten van de toekomst. De jeugd is naar onze indruk gevoelig 

voor tarieven en minder gevoelig voor het tijdstippen waarop zij kunnen varen. 

Een actie voor jongeren kan natuurlijk in samenwerking met de belanghebbende 

ondernemers op Terschelling. 

Reactie TSM: zie bovenstaande reactie van TSM bij punt 6; 

8. Advies  Ook adviseren wij om een tariefdifferentiatie naar seizoen in te 

voeren. In het laagseizoen een lager reistarief. In deze periode is de huur van een 

huisje of appartement veelal de helft of minder dan in het hoogseizoen. Het zou 

passend zijn om dit ook voor de boottarieven te doen. Daarmee wordt gelijktijdig 

met ondernemend Terschelling de vraag gestimuleerd. Ook de promotie daarvan 

zou met de eilander ondernemers opgepakt kunnen worden. 

Reactie TSM: zie bovenstaande reactie van TSM bij punt 6; 
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[Pag. 18/19] 

9. Advies  Ons advies is om te waarborgen en bevestigen dat eventuele 

financiële consequenties van het anders varen op Vlieland geen gevolgen hebben 

voor de tarieven en dienstverlening op de dienst op Terschelling. 

Reactie TSM: allereerst betreft het een proef op Vlieland, die geëvalueerd wordt in 

het voorjaar van 2017. De meerkosten van deze proef worden bekostigd door de 

lagere vaarsnelheid (= minder brandstofverbruik) van het ms Vlieland. Dit heeft 

geen nadelig effect op de tarieven en dienstregeling van en naar Terschelling; 

 

[Pag. 20] 

10. Advies  Voor een verduidelijking van de dienstregeling adviseren wij om de 

zomerdienst in te laten gaan bij het begin van het seizoen, op dit moment is dat 

het Fjoertoer weekend, en te laten eindigen na het laatste drukke weekend van 

het seizoen, het Berenloop weekend. 

Reactie TSM: hier is sprake van een verschillende duiding. TSM heeft al vaker 

aangegeven dat er in april en oktober op doordeweekse dagen onvoldoende vraag 

is om drie retourvaarten per dag te rechtvaardigen. De drukte in die maanden zit 

rond de weekenden en de vakanties. In plaats van een zomerdienst met 

afwijkingen te varen, verkiest TSM om een winterdienst met aanvullingen te varen 

en daarmee maatwerk te leveren. Bovendien is het onnodig rondvaren met 

onderbezette schepen door TSM niet begroot en dit leidt tot onnodig veel uitstoot 

van CO2;  

 

[Pag. 20] 

11. Advies  Wij adviseren om zoveel mogelijk de extra afvaarten die een 

repeterend patroon laten zien zichtbaar in de dienstregeling en zo mogelijk alle 

vooraf reeds geplande extra afvaarten (data/tijden/schepen/diensten) zichtbaar in 

de dienstregeling in het vervoerplan op te nemen.  

Reactie TSM: het betreft hier voornamelijk afvaarten van autoveren en sneldienst, 

die in 2014 nog als vraag gestuurde afvaarten werden ingezet en vooral in de 

schouderperiodes (voorjaar en najaar) destijds tot klachten over de capaciteit 

hebben geleid. Dit heeft ertoe geleid dat de basisdienstregeling in 2017, 195 extra 

retourvaarten (390 afvaarten) heeft t.o.v. de basisdienstregeling van 2014. Door 

deze actie van TSM zijn de klachten over te weinig capaciteit in de 

schouderperiodes n.a.v. de dienstregelingen van 2015 en van 2016 fors 

afgenomen.  
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De dienstregelingen van 2014, 2015 en 2016 zijn destijds in de vervoerplannen 

van TSM opgenomen, door partijen bestudeerd en goed bevonden. Het is erg 

lastig en bewerkelijk om deze afvaarten allemaal afzonderlijk te gaan aanduiden, 

omdat geen seizoen gelijk is qua vakantie spreiding; 

 

[Pag. 21] 

12. Advies  In deze paragraaf wordt alleen gesproken over de binnenkant van 

de terminals. Wij adviseren om een paragraaf in het Vervoerplan op te nemen 

over de buitenkant, ten aanzien van de kwaliteit van de havenfaciliteiten 

(terminals, in -en ontschepingsfaciliteiten, logistiek en functionaliteit van de 

parkeer/ opstel terreinen) van zowel Harlingen als de eilanden. De RvA adviseert 

te zorgen voor een overkapping van de toeloop naar de snelboot c.q. te 

bevorderen dat deze er komt. 

Reactie TSM: TSM huurt de terreinen buiten de terminal van het rijk. Er moet ten 

behoeve van de nieuwe schepen van TSM een aantal aanpassingen aan kade en 

afmeervoorzieningen plaatsvinden die voor TSM prioriteit hebben. De definitieve 

eigendom- en beheersituatie van het veerhaventerrein is nog (steeds) niet 

geregeld tussen gemeente en het rijk. De gemeente Terschelling heeft in overleg 

met partijen tevens plannen om aanpassingen te doen aan het haventerrein op 

Terschelling. Het lijkt TSM verstandig om eerst al deze ontwikkelingen af te 

wachten voordat er wijzigingen/investeringen gepleegd worden;  

 

[Pag. 23] 

13. Advies  Rederij Doeksen is een grote gewaardeerde werkgever op de 

eilanden. Wij adviseren om in het vervoerplan concreet in te gaan op het feit dat 

het Vervoerplan 2017 en de plannen voor de verdere toekomst geen nadelige 

gevolgen zullen hebben voor de werkgelegenheid op Terschelling en een 

paragraaf op te nemen over de werkgeversrol en hoe de daarmee gepaard 

gaande verantwoordelijkheid wordt gewaarborgd. 

Reactie TSM: TSM heeft de volgende zin aan de tekst toegevoegd: “Vanuit 

maatschappelijke verantwoordelijkheid streeft TSM naar het behoud van 

werkgelegenheid op de eilanden door nieuwe medewerkers afkomstig van de 

eilanden te werven, mits deze beschikbaar en bekwaam zijn; 
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[Pag. 27] 

14. Advies  Ten aanzien van Google Analytics: Wij adviseren om inzichtelijk te 

maken waar en op welk moment de gast tijdens het boekingsproces afhaakt. Wij 

hebben daarvoor enige suggesties aangeleverd. 

Reactie TSM: de huidige gegevens uit Google Analytics m.b.t. het moment - en 

waar men op onze web site afhaakt, vormen de basis voor het bouwen van onze 

nieuwe (verbeterde) website. TSM monitort en analyseert de gegevens 

consequent en stuurt bij waar nodig. De suggestie voor de optie van een pop up, 

waarmee de reden van het afhaken van gasten op de website gemeten kan 

worden, nemen wij niet over omdat dit de beleving van onze website en onze 

service niet ten goede komt;  

 

[Pag. 27]  Vaste Reizigers programma 

15. Advies  Ons advies is om de samenhang van het VR-Programma met de 

lokale eilander ondernemers te verduidelijken. 

Reactie TSM: TSM verwacht dat gasten die meedoen aan het nieuwe VR- 

Programma het liefst direct korting krijgen op het boottarief. Aanvankelijk zal TSM 

starten met een spaarsysteem dat op korting op het veertarief is gebaseerd. In 

een later stadium kan dit worden uitgebouwd met extra’s, waarbij ook 

ondernemers op de eilanden betrokken kunnen worden; 

16. Advies  Wij vragen u de inhoud van het vernieuwde VR-Programma nog 

voor de introductie in 2016 te delen met de Raad van Advies en het Klantenpanel. 

Reactie TSM: in de volgende vergadering van TSM met de RvA zal dit onderwerp 

behandeld worden; 

17. Advies  Ons advies is verder om de samenwerking met de lokale 

ondernemers zo laagdrempelig en voortvarend mogelijk op te pakken. 

Reactie TSM: zie onze reactie bij punt 15; 

 

[Pag. 31] Wifi 

18. Advies  Goed mobiel internet is tegenwoordig een basisvoorziening in de 

gastvrijheidsbeleving. Wij adviseren de Rederij al het nodige zal doen om dit 

optimaal te kunnen aanbieden.  

Reactie TSM: TSM doet al het nodige om dit optimaal te kunnen aanbieden; 
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[Pag. 31] Horeca 

19. Advies  Ons voorstel is om Douwes Eetkamer altijd open te houden. Op 

afvaarten waar geen diner wordt geserveerd kan worden overwogen om deze 

salon tot stilte-salon te bestemmen. 

Reactie TSM: TSM heeft besloten om “Douwes eetkamer” op dagen dat deze 

ruimte niet als restaurant wordt gebruikt open te stellen voor publiek. Er zal 

echter geen bediening zijn. Op dagen dat deze ruimte ’s middags als restaurant 

dient, zal deze ’s morgens gesloten zijn voor het klaarmaken en opdekken voor de 

restaurantfunctie;   

20. Advies  Wij adviseren in het Vervoerplan op hoofdlijnen de 

exploitatiegegevens van de Horeca en het mogelijke effect op de 

tarieven(ontwikkeling) inzichtelijk te maken. Daaruit krijgt de lezer een beter 

beeld van de totale exploitatie van de veerdienst, in onze ogen relevant. 

Reactie TSM: Artikel 1.2 van het Programma van Eisen regelt de inhoud van het 

Vervoerplan. Exploitatiegegevens zijn daar bewust geen onderdeel van. 

Exploitatiegegevens worden uitsluitend periodiek tussen concessieverlener en 

concessiehouder uitgewisseld en besproken. TSM Horeca betaalt een 

marktconforme pachtvergoeding aan TSM; 

 

[Pag. 33] 

21. Advies  Wij adviseren positief over uw initiatief om de haalbaarheid van een 

nieuw bagagevervoersysteem te onderzoeken. 

 

[Pag. 35] 

22. Advies  Wij adviseren om aan te geven wat de mogelijke consequentie is 

van het 15 minuten later vertrekken op de aankomsttijd op de eilanden. Wellicht 

is het handig in het vervoerplan de geplande vaste aankomsttijden aan te geven.  

Reactie TSM: de vaartijd van TSM zal hierdoor niet veranderen. TSM streeft naar 

zo veel mogelijk vaste aankomsttijden, echter deze kunnen door nautische 

omstandigheden variëren. Om die reden publiceert TSM geen vaste 

aankomsttijden; 

 

[Pag. 42] 

23. Advies  Ten aanzien van de voorgestelde wijziging van de derde afvaart op 

dinsdag naar de maandag constateren wij het volgende.  
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De indruk bestaat dat thans reeds door het vraaggestuurd varen een extra dienst 

op de maandag wordt gevaren. Het vervangen van een (vroege of late) afvaart op 

de dinsdag door een vast geregelde late afvaart op maandag kan dan ten koste 

gaan van het totale aanbod.  

Bovendien zijn veel eilanders gewend om in verband met de winkelopeningstijden 

op dinsdag naar de vaste wal te gaan en niet op maandag. Wij adviseren in het 

vervoerplan inzicht te geven in de in het afgelopen jaar gevaren geregelde extra 

afvaarten op de maandag en willen ons advies over de wijziging opschorten tot dit 

inzicht meer duidelijkheid geeft.  

Reactie TSM: TSM zet  ca. acht extra afvaarten van het autoveer in op 

maandagen in de winterdienst. Deze zitten voor ca. de helft in de maand oktober. 

Gezien het feit dat de RvA van Vlieland de drie retourvaarten op de dinsdag in de 

winterdienst wil behouden, ziet TSM af van het voorstel om dit op de maandag te 

doen; 

 

[Pag. 45] 

24. Advies  Het concept Vervoerplan stelt dat er met name over het auto 

hoogtarief wordt geklaagd. Onze ervaring is dat er niet specifiek over het 

hoogtarief wordt geklaagd. Er zijn veel meldingen geweest van gasten die afhaken 

vanwege het auto laagtarief. Wij merken dat er in het algemeen klachten zijn 

over te hoge tarieven, met name ook bij de eilanders. Wij adviseren u de analyse 

op dit punt te verduidelijken en aan te vullen.  

Reactie TSM: TSM stuurt zijn beleid op basis van werkelijke klachten die bij TSM 

bekend zijn. Bij TSM zijn meer klachten bekend over het auto hoog tarief dan het 

auto laag tarief (caravans, campers en 4WD’s ). TSM heeft destijds een 

verbeterplan geschreven n.a.v. het klanttevredenheidsonderzoek van de 

concessieverlener uit 2015. In dit verbeterplan geeft TSM aan welke actie wordt 

ondernomen m.b.t. de hoge autotarieven. Dit verbeterplan is ook aan de RvA’s 

gestuurd, echter TSM heeft daar geen enkele reactie op ontvangen. De tarieven 

van TSM zijn sinds 2015 niet verhoogd en uit recent overleg van TSM met de 

VVD-fractie van Terschelling over de door uw raad genoemde klachten blijkt dat 

deze fractie in algemene zin vindt dat eilander inwoners niet of structureel minder 

zouden moeten betalen voor het gebruik van de “missende schakel” in het 

openbare wegennet. TSM vindt dat een andere (nieuwe) discussie dan dat de 

tarieven “te hoog” zouden zijn; 
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[Pag. 48] 

25. Advies  Wij vinden het niet acceptabel dat vereenvoudiging van de 

tarievenstructuur resulteert  in een tariefsverhoging voor verreweg het grootste 

aantal gebruikers. Wij adviseren om in 2017 géén tariefwijzigingen voor 

autovervoer door te voeren.  

Wij zien geen rechtvaardiging daarvan omdat er in 2017 niets aan de vloot, 

havenfaciliteiten of andere dienstverlening verandert. Wij adviseren eventuele 

klachten die over het hoogtarief ontstaan dit jaar operationeel of in de 

communicatie op te lossen.  

Reactie TSM: TSM krijgt regelmatig klachten over de hoogte van het tarief van 

hoge auto’s, caravans en campers. Objectief gezien zijn de tarieven per gevaren 

kilometer voor deze categorie marktconform, maar het blijft een relatief hoge 

uitgave. Op basis van de verbeterpunten naar aanleiding van de 

klanttevredenheidsmeting van de concessieverlener uit 2015 heeft TSM een 

verbeterplan geschreven. TSM wil gehoor geven aan deze klachten en conform 

het verbeterplan handelen. Op grond van artikel 9, lid 7 van de 

concessievoorschriften kan TSM het auto basistarief verhogen, mits de andere 

tarieven dalen en het omzeteffect (op het moment van bepalen) nihil is. Echter, 

rekening houdend met de zienswijzen van het concept vervoerplan 2017 (stijging 

van 3,92% van het auto (laag) tarief), is TSM bereid om 2% in plaats van 3,92% 

tariefstijging van het (lage) autotarief door te voeren. Daarmee accepteert TSM 

een deel omzetderving. Bovendien ziet TSM af van het hanteren van 0,97% 

tariefstijging van het autotarief in 2017. Met deze wijziging wordt het tarief voor 

hoge auto’s en kampeerders (een grote en belangrijke doelgroep voor de 

waddeneilanden) die hun camper of caravan willen meenemen fors goedkoper. De 

tariefstijging voor de overige auto’s in 2017 blijft met 2% beperkt. TSM zal de 

frequent reizigerskorting voor auto’s van eilanders met 2% verhogen, waardoor er 

voor deze categorie geen sprake is van een stijging; 

 

[Pag. 51] 

26. Advies  Ook ondernemend Terschelling gaat graag met u in gesprek.  

 

[Pag. 57] Laatste alinea: 

27. Advies  Wij vragen u om in het Vervoerplan op te nemen hoe de staat van 

de afmeervoorzieningen is en om de schade- en storingsmeldingen inzichtelijk te 

maken. 
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Reactie TSM: het beheer en onderhoud van de afmeervoorzieningen is geen 

verantwoordelijkheid van TSM. RWS heeft recent een survey uitgevoerd van alle 

rijks afmeervoorzieningen en een plan van aanpak gemaakt. Er bestaat een 

meldingsprocedure voor problemen/storingen aan de afmeerinstallaties, die met 

de beheerder RWS is afgesproken. TSM vindt het echter niet opportuun om deze 

op te nemen in dit Vervoerplan.  

Op het moment dat er, ondanks frequente melding, sprake zou zijn van ernstige 

hinder voor TSM ten gevolge van niet goed werkende afmeerinstallaties, bestaat 

er aanleiding voor TSM om daarover iets op te nemen in het Vervoerplan;   

 

[Pag. 78] 

28. Advies  Wij steunen uw opmerking bij de 5e bullet t.a.v. een tweede 

brugfaciliteit van harte. 

 

Verder: 

29. Advies  Wij adviseren om de mondeling door dhr. Melles toegelichte 

voorgenomen algemene tariefsverhoging van het personenvervoer van 0,97% in 

het Vervoersplan op te nemen.  

Reactie TSM: dit punt is opgenomen; 

 

30. Advies  Wij adviseren daarover om deze niet toe te passen en de tarieven 

dus niet te verhogen. Wij zien geen rechtvaardiging daarvan omdat er in 2017 

niets aan de vloot, havenfaciliteiten en andere dienstverlening verandert. 

Reactie TSM: De rechtvaardiging van de tariefindexering wordt geregeld in de 

concessievoorschriften waarin de concessieverlener jaarlijks op basis van de 

Macro Economische Verkenning (MEV) en het Centraal Economisch Plan (CEP) het 

maximum tariefniveau vaststelt. Op basis hiervan zijn de tarieven van TSM in 

2015 en 2016 niet verhoogd. Voor 2017 is deze vastgesteld op 1,21%. Conform 

deze systematiek wil TSM de tarieven (m.u.v. de autotarieven) in 2017 met 

0,97% verhogen; 

 

31. Advies  Alhoewel het vrachtvervoer geen onderdeel uitmaakt van de 

concessie, adviseren wij toch om de vertrektijden van de Noord-Nederland op te 

nemen in het Vervoerplan. Dit zal de samenhang van met name de aankomst en 

vertrektijden van de veerdiensten en het bruggebruik verduidelijken voor de 

lezer.  
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Reactie TSM: het vrachtvervoer maakt inderdaad geen deel uit van de 

vervoerconcessie Waddenveren West. Het vaarschema van het ms. Noord-

Nederland is echter niet vast. Bij weinig of geen vrachtaanbod wordt een 

aanvankelijk geplande afvaart soms geschrapt. Alle relevante partijen die bekend 

moeten zijn met het vaarschema van het ms. Noord-Nederland worden hiervan in 

kennis gesteld. Het gaat TSM te ver om een vaste dienstregeling te publiceren in 

het Vervoerplan.   

 

Raad van Advies (RvA) en Klantenpanel van Vlieland: 

Geachte heer Melles, 

Hierbij stuur ik u de adviezen van de Raad van Advies (RvA) van Vlieland over het 

Vervoerplan 2017 (concept d.d. 31 mei 2016) van B.V. Terschellinger Stoomboot 

Maatschappij (TSM).  

De RvA doet haar werk op basis van het ‘Reglement Raad van Advies’ zoals dat 

door de convenantspartijen d.d. 30 september 2014 is vastgesteld en haar eigen 

huishoudelijk reglement.  

Sinds najaar 2015 trekken de RvA en het Klantenpanel samen op. Ter 

voorbereiding had de RvA Vlieland, samen met het Klantenpanel, constructief 

overleg met uw directie. Ook heeft een delegatie van de RvA overleg gevoerd met 

de gemeente Vlieland ter afstemming van een eventueel voorafgaand onderzoek 

naar het draagvlak voor de zogenaamde ‘pilot’. Dit advies is ook te beschouwen 

als de reactie van het Klantenpanel Vlieland.   

Met het Consumentenplatform is in verband met de overlap van adviezen overleg 

geweest over een gezamenlijke brief. Ik hecht echter aan een zelfstandige reactie 

van de RvA.   

De Raad van Advies vindt dat zij door TSM goed is geïnformeerd en dankt u voor 

de open gesprekken.  

Wij waarderen het dat u onze adviezen opvolgt en zijn graag tot verder overleg 

bereid.  

 

Hoogachtend,  

namens de leden van de RvA Vlieland,  

Sietze Haringa 

voorzitter  
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Kansen en Bedreigingen 

Bedreigingen: 

Het risico van een sterke stijging van de Erfpachtcanon (door Staatsbosbeheer) 

voor vakantiehuisjes op Terschelling en Vlieland is nog niet afgewend. Op Vlieland 

gaat het om ongeveer 25% van de overnachtingen. 

1. Advies:  De RvA adviseert de bedreiging op te nemen van het nadelig effect 

op de bezoekersaantallen van een sterke toename van de erfpachtcanon. 

Reactie TSM: deze bedreiging is toegevoegd; 

Kansen: 

Rederij Doeksen ziet 'duurzame zelfvoorzienende eilanden' als een kans.  Voor 

Vlieland geldt dat 1/3 van het energieverbruik voor rekening komt van het (niet-

duurzame) energiegebruik van de veerboot. LNG (winterdienstregeling m.i. eind 

2018) levert weliswaar minder vervuiling, maar is nog steeds fossiel en daarom 

niet duurzaam. 

2. Advies: De RvA adviseert de Rederij in het plan aan te geven op welke wijze 

zij gaat bijdragen aan het duurzamer worden van de eilanden. 

Reactie TSM: de autoveerboot ms. Vlieland is op zich (bijv. in vergelijking met het 

ms. Friesland) al een fors zuiniger vaartuig, en zuiniger betekent minder uitstoot 

van schadelijke emissies. TSM investeert in 2016 na jaren van research voor deze 

routes in schepen die maximaal zuinig en met een forse reductie van de uitstoot 

van schadelijke emissies gaan varen. Hiermee geeft TSM o.a. blijk van op welke 

wijze een bijdrage wordt geleverd aan een schoner milieu. Op termijn kunnen de 

nieuwe schepen BIO LNG gaan gebruiken waarmee een nog grotere CO2-reductie 

gerealiseerd kan worden. TSM moet m.b.t. haar concessieplicht de balans zoeken 

tussen maatschappelijk draagvlak (milieu, aantal afvaarten, tarieven en 

continuïteit/betrouwbaarheid) en hetgeen technologisch haalbaar is. Een andere  

maatregel die leidt tot een schoner milieu is door in 2017 de voorgestelde proef 

uit te voeren. Hierdoor wordt jaarlijks minder brandstof verstookt en ook dat leidt 

tot een lagere emissie;  

 

Dienstregeling 

De Rederij verschuift in haar winterdienstregeling van drie veerboten op dinsdag 

naar drie veerboten op de maandag. Op zich kan drie veerboten op maandag wel, 

maar dinsdag drie veerboten moet ook blijven, want: 

 veel mensen kunnen maandag niet weg 

(veel weekendgasten blijven van vrijdag tot maandag); 
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 ondernemers en personeel zijn daarom maandag nog te druk; 

 maandagochtend zijn alle winkels a/d wal dicht; 

3. Advies: De RvA adviseert de drie veerboten op dinsdag te handhaven en is 

positief over drie veerboten op maandag maar niet in plaats van de drie 

veerboten op dinsdag. 

Reactie TSM: gezien het feit dat de RvA van Vlieland het voorstel van TSM van de 

drie retourvaarten op de maandag i.p.v. de dinsdag niet ziet zitten, ziet TSM af 

van deze voorgestelde wijziging.  

Het structureel inzetten van drie retourvaarten gedurende de winterdienstregeling 

op zowel maandag als de dinsdag, leidt tot onnodig meer kosten en meer 

uitstoot;  

 

Pilot drie veerboten 

De RvA vindt dat een prijsverhoging niet moet worden doorgevoerd en wel om de 

volgende redenen: 

- Prijsverschil met Terschelling niet goed (te veel tarieven, ook in communicatie) 

- Terschelling heeft ook voordeel (3-hoek vervalt) 

- Terschelling vaart nu al langer voor dezelfde prijs (25% verschil) 

4. Advies: De RvA adviseert geen prijsverhoging door te voeren om de extra 

kosten te dekken 

Reactie TSM: TSM zal geen tariefsverhoging toepassen ter dekking van de extra 

kosten van de proef met drie retourvaarten van het ms Vlieland in 2017; 

 

De Rederij wil de extra kosten voor het inzetten van de veerboot (i.p.v. een 3-

hoeksafvaart van de snelboot) terugverdienen door langzamer te gaan varen (van 

1:30 nu naar 1:45). Omdat de reistijd nu al behoorlijk variabel is en neigt steeds 

langer te worden, leeft op het eiland de angst dat 'langzamer varen' betekent dat 

de reistijd richting de twee uur gaat en daar is bij de RvA en naar de mening van 

de RvA ook op het eiland geen draagvlak voor. 

 laad- en lostijden zijn nu al krap en worden dan veel te krap 

 vaartijd is nu al vaak langer dan 1,5 uur, zeker de reistijd 

 vertrektijden zijn dan wel stipt, maar aankomsttijden niet (fluctuatie tot 20 

min) 

5. Advies: De RvA adviseert de pilot door te voeren onder de voorwaarde dat 

de verlenging van de vaartijd met 15 minuten gepaard gaat met het beter 

beheersen van de reistijd, zoals door beperking van de afhandeltijd in de haven. 

De reizigers en wachtenden ervaren geen vaartijd maar een reistijd.  
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Bij desondanks nog voorkomende tegenvallende reistijden dient de tijdige 

communicatie van de verwachte ontschepingstijd en de reden en omvang van de 

vertraging te worden verbeterd. 

Reactie TSM: De vaartijd van de eerste twee retourvaarten zal gedurende de 

proef 1 uur en 45 minuten bedragen en het ontschepingsproces zo kort mogelijk 

(max. 2 minuten). Er zal op worden toegezien dat de afhandeltijd in de haven zo 

kort als mogelijk zal zijn, zonder dat de veiligheid daarbij in het gedrang komt; 

 

6. Advies:  De RvA adviseert de ervaring van reizigers en wachtenden over de 

reistijd en eventuele vertragingen nadrukkelijk onderdeel te zijn van de evaluatie. 

Reactie TSM: TSM zal er op toezien dat dit wordt meegenomen in de evaluatie; 

Een extra sneldienst op één vaste dag in de week `s winters (zodat mensen die 

minder tijd nodig hebben hun vergaderingen op die dag kunnen plannen) kan 

voor veel tegenstanders van de pilot de angel eruit nemen; 

 

7. Advies: De RvA adviseert één wekelijkse driehoeksafvaart te realiseren in 

de winterdienstregeling en deze zo mogelijk al mee te nemen in de pilot. 

Reactie TSM: de hoofdreden van de proef is juist de frequente uitval van de 

sneldienst in de winterdienst vanwege te veel zeegang in het zeegat tussen de 

eilanden. TSM heeft duidelijk en consequent de randvoorwaarden aangegeven van 

de proef. Het extra inzetten van één wekelijkse driehoeksafvaart brengt nog meer 

extra kosten met zich mee en is nooit onderdeel van de door TSM gestelde 

randvoorwaarden geweest; 

 

Tariefdifferentiatie 

Uit de evaluatie van de pilot 'dagtariefdifferentiatie' blijkt dat deze vooral effect 

heeft op auto's. Voor personen is er nauwelijks effect.  Waarom gaat de Rederij 

dan toch door met differentiatie voor personen?  Laat deze dan alleen voor auto's 

bestaan. (Minder persoonstarieven is ook handig in communicatie). De zomergast 

ervaart dagtariefdifferentiatie alleen als prijsverhoging. 

8. Advies: De RvA adviseert de dagdifferentiatie voor personen te schrappen 

en de persoonsprijzen voor alle afvaarten op een dag weer gelijk te maken. 

Er zijn andere mogelijkheden voor tariefdifferentiatie die wellicht meer effect 

kunnen sorteren. We denken dan aan tariefdifferentiatie binnen weken, 

bijvoorbeeld een midweekkorting die alleen geldig is bij varen op dinsdag, 

woensdag of donderdag. 
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Ook tariefdifferentiatie in de seizoenen ontbreekt in zijn geheel terwijl er buiten 

het seizoen veel minder vraag is (en vraag en aanbod de prijs zouden moeten 

dicteren). Voor vakantiehuisjes is er al jaren een enorme prijsdifferentiatie tussen 

hoogseizoen en laagseizoen. 

Reactie TSM: de tariefdifferentiatie zoals TSM die heeft ingevoerd heeft 

weldegelijk een positief effect op de spreiding van passagiers en auto’s over de 

afvaarten van de dag, zij het op Vlieland minder dan op Terschelling. TSM vindt 

het onverstandig om hiermee zo kort na introductie alweer te stoppen.  

Deze vorm van tariefdifferentiatie biedt bovendien een tarief keuzemogelijkheid 

voor de gasten.  

Verdere spreiding per week, per seizoen of per doelgroep vraagt meer dan alleen 

een daltarief van de veerdienst. Ook de logiesverstrekkers, vermaak en horeca 

aanbieders op de eilanden zullen daarin mee moeten gaan, om te voorkomen dat 

gasten voor dichte deuren komen te staan en zich niet kunnen vermaken. In 

algemene zin staat TSM open voor overleg met stakeholders voor nader 

onderzoek. Een paar nadelen die TSM ziet zijn:  

 Structurele daltarieven ontnemen het wederkerende communicatiemoment 

van periodieke vergelijkbare acties; 

 De compensatie van het daltarief leidt tot hogere tarieven op gewenste 

reismomenten per week of seizoen; 

 

9. Advies: De RvA adviseert de Rederij concrete voorstellen te ontwikkelen en 

met haar af te stemmen voor een stimulerende prijsdifferentiatie binnen weken 

en seizoenen. 

Reactie TSM: Verdere spreiding per week, per seizoen of per doelgroep vraagt 

meer dan alleen een daltarief van de veerdienst. Naast de logiesverstrekkers 

moeten tevens vermaak- en horeca-aanbieders op de eilanden daarin mee 

moeten gaan, om te voorkomen dat gasten voor dichte deuren komen te staan 

en/of zich niet kunnen vermaken. In algemene zin staat TSM open voor overleg 

met stakeholders voor nader onderzoek. Een paar nadelen die TSM ziet zijn:  

 Structurele daltarieven ontnemen het wederkerende communicatiemoment 

van periodieke vergelijkbare acties; 

 De compensatie van het daltarief leidt tot hogere tarieven op gewenste 

reismomenten per week of seizoen; 
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In haar kansen en bedreigingen ziet de Rederij het aandeel jeugdigen die het 

eiland bezoeken afnemen. Wij denken dat de jeugd relatief weinig geld en relatief 

veel tijd heeft en daarom zeer gevoelig is voor prijsdifferentiatie. 

10. Advies: De RvA adviseert om in samenwerking met logiespartijen zoals de 

campings op het eiland een jeugdkorting in de tarieven op te nemen om het 

aandeel jeugdigen te vergroten. 

Reactie TSM: TSM staat open voor overleg met stakeholders voor nader 

onderzoek. TSM ziet ook hier meer in het ontwikkelen van actiepakketten in 

combinatie met logiesverstrekkers; 

 

Stimulering dagtoerisme 

Een dag op Vlieland is best kort omdat de gast pas om 10:30 op het eiland kan 

zijn en om 17:00 al weer weg moet. Daardoor zijn mensen een groot deel van de 

middag bezig met weggaan, hetgeen de eilandbeleving niet ten goede komt. Als 

er op meer avonden om 19:00 een sneldienst naar Harlingen zou gaan zou dit het 

dagtoerisme kunnen ondersteunen.  De toerist heeft dan de hele middag vrij en 

kan zelfs wat eten voor ze aan boord stappen.  Een compleet dagje uit. 

11. Advies: De RvA adviseert om, met name in de zomer, op een of meerdere 

dagen een sneldienst om 19:00 naar Harlingen te introduceren. 

Reactie TSM: met het inzetten van extra sneldiensten op doordeweekse 

zomerdagen zijn veel extra ongedekte kosten en uitstoot gemoeid. Op veel dagen 

zullen passagiers die langer willen blijven immers overstappen van de 

middagafvaart van het ms Vlieland op de sneldienst, met het gevolg dat er met 

twee half bezette vaartuigen wordt gevaren. TSM wil best met de RvA naar 

alternatieve dienstregelingen kijken, maar vindt dat dan ook de dekking van de 

kosten en de impact op het milieu in de discussie moet worden betrokken;  

 

Instappen op Vlieland 

Voor veel ouderen en mensen met een beperking is de lange en soms steile 

loopbrug op Vlieland een probleem. Sommige mensen weten dat ze ook gebruik 

kunnen maken van de lift via het autodek, maar vooral veel gasten weten dat niet 

en dit staat ook niet echt goed aangegeven. Overigens vinden veel mensen dat 

ook een vervelende route want ze zijn niet meer de snelste en met al die auto's... 

12. Advies: De RvA adviseert een passende alternatief voor deze groeiende 

doelgroep te ontwikkelen en te communiceren voor de lange, steile loopbrug naar 

'de Vlieland'. 
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Reactie TSM: TSM is geen eigenaar van de wal infra. De situatie rondom het 

eigendom en beheer van het veerterrein tussen het rijk en de gemeente Vlieland 

is nog niet geheel afgerond. De gemeente heeft plannen voor het volledig nieuw 

inrichten van het veerhaventerrein, waaronder het verplaatsen van de terminal en 

het verkorten van de scheepsopgang voor passagiers. Zolang dit niet gerealiseerd 

is, kunnen oudere mensen die slecht te been zijn met de lift op het autodek naar 

de hoger gelegen salons aan boord; 

 

Bagagetrolleys in Harlingen 

Wie organiseert de (individuele) bagagetrolleys in Harlingen? Bij aankomst van de 

boot zijn er vaak veel te weinig trolleys op het aankomstterrein waardoor mensen 

met hun bagage moeten sjouwen en de trein niet halen.  Er staan dan wel veel 

trolleys voor de terminal of elders. Dit is ook onderdeel van de complete 

reisbeleving. 

13. Advies: De RvA adviseert ervoor te zorgen dat door beter management 

voldoende bagagetrolleys beschikbaar zijn bij de verschillende gebruikspunten. 

Reactie TSM: deze service is ooit gezamenlijk opgezet door TSM en de NS. TSM 

zegt toe ervoor te zorgen dat er meer  trolleys op de aangewezen plaatsen 

beschikbaar zullen komen;  

 

Eilanderfietsen 

In de vorige RvA/KP-vergadering is aangegeven dat het eilandertarief voor 

eilanderfietsen per 1 juni 2016 zou worden ingevoerd (omdat de nieuwe website 

is uitgesteld). 

14. Advies: De RvA adviseert om per omgaande deze fout te herstellen. Dit mag 

niet wachten tot het Vervoerplan van 2017 is ingevoerd. 

Reactie TSM: dit is inderdaad toegezegd, maar door vakantie en interne 

miscommunicatie niet conform afspraak in gang gezet. In de loop van augustus 

wordt deze mogelijkheid ingevoerd. 
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Consumentenplatform Waddenveren West (CWW): 

Geachte heer Melles, 

De leden van het Consumentenplatform Waddenveren West (CWW), van het 

Klantenpanel en van de Raad van Advies hebben per eiland hun commentaar op 

het concept Vervoerplan 2017 gebundeld. Deze reactie op het concept 

Vervoerplan is naar u toegestuurd door de RvA. Het CWW zal niet nog met een 

aparte reactie komen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Ton Ettema 

 


