
Raadsvergadering 10 oktober 2022

Motie nr.: 2

Onderwerp: Motie brandstoftoeslag Rederij Doeksen (vreemd aan orde van de dag)

Van:

Aangenomen met: .6 stemmen voor, stemmen tegen
o Verworpen met: stemmen voor stemmen tegen

De gemeenteraad van Vlieland in vergadering bijeen op maandag 10 oktober 2022

Overwegende dat:

• de inwoners van Vlieland altijd al te maken hebben met hogere kosten vanwege het vervoer naar de wal;
• in de huidige economische tijden iedereen te maken heeft met hogere kosten van levensonderhoud.

Ofschoon het vrachtvervoer geen onderdeel is van de concessie kan een brandstoftoeslag op
vrachtvervoer er voor kan zorgen dat deze extra “vrachtkosten” doorberekend gaan worden aan de
inwoners;

• door een brandstoftoeslag van 11% op de bootkaartjes eilanders onevenredig hard geraakt worden met
kosten die vaak niet te vermijden vallen. Zoals bijvoorbeeld de eilanders die meermaals per week de
boot nemen voor hun werk- of onderwijsverplichtingen. Of onze inwoners die voor medische
behandeling genoodzaakt zijn regelmatig -soms zelfs elke dag- naar het ziekenhuis te gaan;

• Het risico op vraaguitval’ bij de gasten naar Vlieland als gevolg van de fors stijgende tarieven voor het
bootkaartje de eilanders ook anderszins onevenredig raakt in verband met omzetdaling en lagere
inkomsten;

• de veerdienst tussen Harlingen en Vlieland alleen op papier aangemerkt is als openbaar vervoer.

Roept het college op;

• gezamenlijk met de gemeente Terschelling en Rederij Doeksen bij het Rijk (de concessieverlener) aan
te dringen op compensatie zodat de brandstoftoeslag niet hoeft worden ingevoerd;

• aan te dringen bij de Rederij op het niet invoeren van de brandstoftoeslag voor het vrachtvervoer;
• gezamenlijk met de gemeente Terschelling en Rederij Doeksen bij het Rijk nogmaals duidelijk maken

dat eilanders afhankelijk zijn van de veerverbinding, dus voor ons openbaar vervoer.

• dat bij normalisatie van de olie- en gasprijs een eventuele brandstoftoeslag verdwijnt. Dit geldt dan dus
voor alle passagiers;

• dit alles op zeer korte termijn in gang te zetten, zodat de invoering per 1 januari 2023 niet doorgaat.

En gaat over tot de orde van de dag.
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