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Voorwoord
Eind 1999 benaderde de Vereniging Tien voor Texel de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit
en
Researchcentrum met het verzoek om een studie te bemiddelen naar de effecten van toeristische ontwikkelingen
op de leefbaarheid van Texel. Op Texel is het toerisme de belangrijkste pijler van de locale economie.
Het grote
aantal overnachtingen leidt echter tot een spanningsveld tussen enerzijds de toeristische exploitatie,
anderzijds
het behoud van het eilandkarakter en de leefbaarheid voor de bewoners. De gemeente heeft in 1998
het initiatief
genomen om het beleid te actualiseren en in 1998 een discussienota opgesteld. Naar aanleiding van deze
discussienota over de recreatie op Texel zijn er verschillende ideeën ontwikkeld over de toekomst van het
toerisme en over het eiland als geheel. Deze plannen kunnen de leefbaarheid op Texel beïnvloeden, zowel in
positieve als in negatieve zin. Om een toekomstvisie te beoordelen op leefbaarheid is het volgens Tien voor
Texel nodig dit begrip nader in te vullen.
De Wetenschapswinkel heeft naar aanleiding van het verzoek van Tien voor Texel de leerstoelgroep Sociaalruimtelijk Analyse Landgebruik mbav recreatie en toerisme benaderd. Deze heeft in samenwerking met de
Wetenschapwinkel een onderzoeksvoorstel ontwikkeld. De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en de
Gemeente Texel zijn bereid gevonden om dit onderzoek te subsidiëren. Daarnaast hebben Tien voor Texel, de
Wetenschapswinkel en leerstoelgroep financiële middelen beschikbaar gesteld.
In het onderhavige rapport staan de resultaten van de studie beschreven. Naast een nadere definiëring van
leefbaarheid voor de Texelse situatie op basis van literatuurstudie, analyse van beleidsdocumenten en twintig
verkennende interviews is aangegeven hoe leefbaarheid bij de verdere beleidsvorming een rol kan spelen.
Het onderzoek is met veel inzet uitgevoerd door ir. K. van der Velden bij de leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke
Analyse Landgebruik mbav recreatie en toerisme, onder de dagelijkse begeleiding van dr. J. Lengkeek. Deze
onderzoekers zijn terzijde gestaan door een begeleidingsconimissie waarin zitting hadden dr. M .C. Hidding
(deskundige op het gebied van leefbaarheidseffect-rapportage WUR), J.B.M. Meijer (bestuurslid Vereniging
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij af`deling Noord Holland), F. Blanken, M. Stam en drs. W. Vos
(initiatiefnemer) en drs. M. Postma (gemeente Texel) en ir J. M. van Loon (Wetenschapswinkel WUR).

Graag willen de onderzoekers alle personen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek bedanken. Zonder
interviews, gesprekken en discussies was het niet mogelijk geweest deze studie uit te voeren.
Jaap Lengkeek, Leerstoelgroep Sociaal-ruimtelelijke Analyse van Landgebruik mbav recreatie en toerisme
Jantsje van Loon, Wetenschapswinkel
Han Meijer, Vereniging Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
Menno Stam, Tien voor Texel
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Aanleiding voor het onderzoek en opzet

ln dit onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de effecten van
toeristische ontwikkelingen op de
leefbaarheid van het eiland Texel. Toerisme is voor Texel een bestaansbron,
die niet meer is weg te
denken. Veel eilandbewoners zijn van het toerisme afhankelijk. Voor
anderen is toerisme vooral een
'aanwezigheid' van vreemdelingen in hun directe leefomgeving. De
aanleiding voor dit onderzoek is de
discussie over de toekomstige ontwikkeling van het toerisme die nu
op Texel plaatsvindt. Leefbaarheid
kan alleen op een systematische manier worden betrokken in deze
discussie door een beeld te krijgen
van de leefbaarheidskwesties die op Texel spelen. Het doel van
dit onderzoek is drieledig; een analyse
geven van de wijze waarop er in het beleid aandacht aan leefbaarheid
wordt geschonken, een overzicht
krijgen van de leefbaarheidskwesties die onder de texelse bevolking spelen
en het doen van
aanbevelingen voor de wijze waarop leefbaarheid in de verdere beleidsvorming
kan worden
meegenomen.
u
De leerstoelgroep Sociaal-ruimtelijke Analyse van Landgebruik
met bijzondere aandacht voor recreatie

en toerisme van Wageningen Universiteit heeft het onderzoek
uitgevoerd. Bij het onderzoek is
gebruik gemaakt van een leefbaarheidsmodel, dat eerder door medewerkers
van Wageningen
Universiteit is ontwikkeld en toegepast in onderzoek (Hidding en Boomars
1999).

ln het onderzoek staan de volgende vragen centraal:
Op welke manier wordt er aandacht besteed aan leefbaarheid in het
beleid?
Welke onderwerpen leven onder de mensen?
Hoe kunnen deze onderwerpen nader worden geanalyseerd en geïnterpreteerd?
Hoe kan leefbaarheid een plaats krijgen in het toekomstige beleid van
overheid en private
partijen?
Deze vragen worden respectievelijk in hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 beantwoord.
Daaraan voorafgaand wordt
eerst een korte kenschets van het eiland gegeven in hoofdstuk 2 en
wordt in hoofdstuk 3 wordt het
begrip leefbaarheid uitgewerkt en de methode van het onderzoek
beschreven.
Het rapport wordt afgesloten met conclusies uit de voorgaande
hoofdstukken en aanbevelingen voor
het toekomstige beleid in hoofdstuk 8

7

2

Kenschets Texel

In dit hoofdstuk volgt een korte beschri_jving van Texel om een algemeen beeld van
het eiland te
schetsen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de ruimte, de economie. sociaal-culturele
aspecten en
politiek bestuurlijke aspecten.

Ruimtelijk
Texel is 15.000 hectare groot en kent een gevarieerd landschap en een rijke natuur.
Texel ligt voor een
deel op een stuwwal van keileem. Alle dorpen met uitzondering van de Cocksdorp en de Koog
liggen
op de hoogste delen van dit keileem landschap. Er is een duidelijk verschil te zien tussen
het Oude
Land met kromme wegen en dejongere polders met een strakker verkavelings- en
wegenpatroon. Op
de Hooge Berg is het kleinschalige landschap het best bewaard gebleven. Tot 1630 was
Eijerland een
apart eiland dat via een zandplaat met Texel verbonden was. Daarna is het door een zanddijk
met Texel
verbonden waarna aan de oostzijde kwelders ontstonden. Deze vormen nu de polder Eijerland
die in
1835 is drooggelegd. De laatste inpolderingen vonden in 1876 plaats in de polder Het Noorden
en de
polder Wassenaar. In het landschap zijn nog oude bedijkingen en kreken te herkennen (hpart,
1990).
Er is 4.000 hectare natuur op Texel. Voor een groot deel bestaat de natuur uit duingebieden.
Binnen de
duingebieden kan onderscheid gemaakt worden tussen droge en natte duinen. In vochtige
duingebieden
worden veel zeldzame planten aangetroffen (Gemeente Texel, 1996).

Economie
De beroepsbevolking is als volgt verdeeld:
Commerciële dienstverlening
53,8%
Niet cornrnerciële dienstverlening 20,3%
Industrie en bouwnijverheid
15.3%
Landbouw en visserij
10,6%
Daarnaast blijkt 75 % van de bevolking direct of indirect afhankelijk te zijn van het toerisme en de
recreatie voor haar inkomen (Grontmij, 2000).
Toerisme
Het Toerisme is de belangrijkste inkomstenbron voor de Texelse economie. Niet alleen direct
door
overnachtingen en andere uitgaven van toeristen, maar ook indirect is bijvoorbeeld de bouwsector
afhankelijk van het toerisme. Vanaf dejaren zeventig is het aantal slaapplaatsen op Texel snel
gestegen
tot 43.000 in 1990 (zie figuur 1). Er is in die periode een groei van ongeveer 8.000 slaapplaatsen
gerealiseerd. In 1974 is op basis van de opnamecapaciteit een slaapplaatsenplafond van 47.000
vastgesteld (hpart, 1990). De gemeente heeft in haar programma 1998-2002 een plafond van
45.000
slaapplaatsen vastgesteld. Er zijn drie perioden aan te wijzen als naar de ontwikkeling van het aantal
slaapplaatsen en het aantal overnachtingen wordt gekeken. Van 1970 tot 1976 nemen zowel het aantal
slaapplaatsen als het aantal overnachtingen snel toe. Van 1976 tot 1987 blijft het aantal slaapplaatsen
redelijk stabiel terwijl het aantal overnachtingen aan het einde van deze periode daalt. Vanaf 1987
tot
1997 is een lichte sti_jging van het aantal slaapplaatsen te zien en een enorme stijging
van het aantal
overnachtingen. Deze stijging komt door het omzetten van kampeerplaatsen naar bungalows, waardoor
het toeristenseizoen verbreed wordt (zie tabel 1).

·

Categorie
Hotel/pensions
Logies ontbijt
Bungalows
Campings
Kamperen bij
Particulieren
Overigen
Totaal
Tabel 1, Bron:

1972
1.870
1.170
10.660
20.000

1987
2.100
700
12.000
22.575
685

1995
3.051
750
16.195
18.468
1.884

1998
3.310
750
16.340
18.198
1.850

1.300
ci. 35.000

1.390
39.450

2.245
42.593

2.330
42.778

Recreatiebasisplan basisgegevens, 1990 en discussienota
over de recreatie op Texel. 1998
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Over het exacte aantal overnachtingen bestaan verschillende cijfers, de cijfers van de TESO vallen
daarbi_j hoger uit dan de cijfers van de gemeente. TESO en EIM gaan uit van 4.700.000 overnachtingen

_

in 1998 (Reijner en Gerritsen, 1999).

Figuur 1: Ontwikkeling aantal slaapplaatsen en overnachtingen
so
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Landbouw
De landbouw is van oorsprong een belangrijke bedrijfstak op Texel. Net als in de rest van Nederland
komt de landbouw ook op Texel steeds meer onder druk te staan. Ruirnteclaims voor bouwen. natuur
en toerisme gaan vaak ten koste van de landbouw. Het aantal bedrijven is van 160 in 1985 teruggelopen
tot 1 12 in 2000 (Met het oog op. . .morgen, 2()0()). Naar verwachting zet deze ontwikkeling door.
Veehouderij vormt de grootste bedrijfstak binnen de landbouw en daarbinnen is vooral de

melkveehouderij belangrijk gevolgd door de schapen bedri_jven. Daarnaast is er een grote bloembollen
sector en een wat kleinere akkerbouw sector die echter wel een behoorlijk groot areaal bewerkt. Niet
grondgebonden veehouderij speelt nauwelijks een rol op Texel.
op,
De afwisseling tussen veehouderi_j, akkerbouw en bloembollenteelt levert een gevarieerd landschap
Texel.
van
aantrekkingskracht
de
aan
bi_jdraagt
wat
De agrarische sector speelt ook in op het toerisme door Texelse producten te ontwikkelen en te
verkopen en door kamperen bij de boer mogeli_jk te maken.
Visserij

Visserij is een bedrijfstak die een lange geschiedenis kent op Texel. Net als de landbouw staat echter
De
ook de visserij onder druk. Enerzi_jds door vangstbeperkingen en anderzijds door schaalvergroting.
Noordzeekotters.
20
ongeveer
bedraagt
huidige vissersvloot
Overig
Bunt, 2000).
In de bouw en industrie sector waren in 1995 ongeveer 700 personen werkzaam (Van de

Bouwactiviteit is vaak gekoppeld aan het toerisme, hoewel ook voor de eigen bevolking uitbreiding
van het aantal woningen plaatsvindt.
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Sociaal-cultureel
Texel heeft 13.400 inwoners (Gemeente Texel, 1998). Het aantal jonge kinderen is ten opzichte van

1993 afgenomen (Gemeente Texel, 1998). Terwijl het aantal 65+ ers de helft van
de groei voor haar

rekening neemt. Een aanzienlijk deel van de bevolking woont minder dan twintigjaar op Texel.
Op een
steekproefvan 800 mensen woonden er 216 minder dan twintigjaar op Texel, waaronder 1 10 mensen
die minder dan l0jaar op Texel woonden (DTV consultants, 1994). Het percentage ouderen is
enkele
procenten hoger dan gemiddeld, terwijl het in de kop van Noord-Holland wat lager is.
In Den Burg wonen 6840 mensen (Sector Ruimte en Wonen, 2000). ongeveer de helft van
de

bevolking.

Texel kent een eigen cultuur die zich uit in een aantal feesten en gebruiken. Ook maakt men. vaak
gekscherend. een onderscheid tussen "overkanters". import, Texelaars en "echte” Texelaars. Dit is geen
scherp onderscheid en het is niet duidelijk wanneer men een "eehte" Texelaar is. Wel is duidelijk
dat
men minstens al op enkele generaties die op het eiland wonen moet kunnen bogen om daarvoor in
aarnnerking te komen. Echte Texelaars wonen al lange tijd op het eiland en zijn er vaak ook geboren.
terwijl "import" nog maar betrekkelijk kort op Texel woont (van Ginkel, 1995). Met "overkanters"
worden mensen van elders bedoeld, die zich liefst niet al te veel met de gang van zaken op Texel
moeten bemoeien. Een groot deel van de bevolking is oorspronkelijk niet van Texel afkomstig en dit
verschijnsel is zo oud als Texel zelf. De Texelse cultuur is dan ook open en gemoedelijk.
Een typisch Texelse aangelegenheid is het Ouwe Sunderklaasfeest. Tijdens dit feest worden de
gebeurtenissen van het afgelopenjaar op het eiland onder de loep genomen. Dit feest is in de loop van
de tijd wel veranderd. Het dreigde aan populariteit af te nemen en een meer algemeen karakter
te
krijgen. Mede door de Texelse Courant heeft het een opleving doorgemaakt en is het lokale karakter

versterkt (van Ginkel, 1995). De Texelse Courant is dan ook een bindende factor voor Texel.

Ook met de TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) bestaat een hechte band. De TESO is in
1907 voor Texelaars opgericht, hoewel niet door een geboren Texelaar, en alle Texelaars konden
aandelen kopen. Toen in het begin van de jaren negentig steeds meer aandelen werden opgekocht door
de NZH en rederij Doeksen leidde dit tot grote beroering. Uiteindelijk heeft een Texels
vakantiecentrum de aandelen van rederij Doeksen overgenomen en is de meerderheid weer in Texelse
handen (van Ginkel, 1995).
Tussen de dorpen bestaan verschillen die het beste vanuit het verleden zijn te verklaren. Den Hoorn is
een agrarische gemeenschap. terwijl Oosterend en Oudeschild vissersdorpen zijn. Ook tussen
Oudeschild en Oosterend bestaat weer een verschil, de Oosterenders hebben sneller de omslag gemaakt
naar moderne kotters die op de Noordzee vissen. De gemeenschap van Oudeschild heeft veel te li_jden
gehad van de afsluiting van de Afsluitdijk en staat bekend als het rode dorp vanwege de steun die
gezocht werd in de socialistische hoek. Oosterend heeft vijf kerken en staat bekend als kerkdorp.
De Koog is nu het toeristisch eentruin van Texel en kent geen hechte gemeenschap, ook Den Burg
wordt door de omvang anoniemer genoemd.
De Cocksdorp is een apart geval, met een eigen geschiedenis. Vroeger was dit dorp gescheiden van de
rest van Texel. In 1630 werd de zanddijk tussen De Koog en De Cocksdorp voltooid. Er was toen nog
geen dorp en slechts enkele mensen leefden op Ei_jerland. Na de inpoldering van de polder Eijerland in
1835 werd De Cocksdorp gesticht. Deze inpoldering gebeurde door niet Texelaars en de nieuwe
bewoners van de polder kwamen uit verschillende delen van het land. In het begin was de grond slecht
en kregen boeren een huis, een salaris en voer voor een aantal dieren (Klaassen, 2000).

Politiek-bestuurlij k

Texel is een zelfstandige gemeente met drie wethouders. Er zijn vier eominissies: bestuur en
organisatie, financiën, werken en milieu, ruimte wonen en economie en de corninissie welzijn en
onderwijs. Er is ook het zogeheten Lindeboom overleg. een informele bijeenkomst van
gemeentebestuurders met vertegenwoordigers van belangrijke organisaties op Texel. Elk dorp heeft een
dorpscoininissie die activiteiten in het dorp organiseert en een keer per jaar met de gemeente overlegt.
Er zijn talloze belangenverenigingen zoals de vereniging van Texelse ondernemers (TVO), waarvan de
Texelse Vereniging van Logiesverstrekkers (TVL) deel uitmaakt. Er is een aparte vereniging van
kampeerboerderijen omdat zij hun wensen onvoldoende zagen vertegenwoordigd door TVL. Ook de
Texelse afdeling van Horeca Nederland speelt een belangrijke rol in de discussie over de toekomst van
het eiland. Er is een Stichting Stimulatie Texels Product(SSTP) die ontwikkeling en vermarkting van
streekeigen producten nastreeft en de Stichting Duurzaam Texel.
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De Westelijke Land en Tuinbouw Organisatie Texel (WLTO Texel) vertegenwoordigt de belangen van
de agrarische bedrijven. De invloed van agrarische belangen was in het verleden erg groot en nog
steeds is de agrarische sector een belangrijke partij.
Staatsbosbeheer (SBB) beheert de meeste natuurgebieden op Texel. maar ook Natuurmonumenten is
actief op het eiland. Staatsbosbeheer is eigenaar van bijna de het complete duingebied op Texel.
Natuurmonumenten heeft meer eigendommenin het cultuurlandschap zoals oude kreken.
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3

De benadering van leefbaarheid

Bij steeds meer gemeenten. stadswijken ofgebieden gaat de aandacht voor
leefbaarheid een rol spelen.
Leefbaarheid is echter een moeilijk begrip omdat het voor veel mensen een
andere invulling heeft.
Achter het begrip leefbaarheid gaat de gedachte schuil dat de leefsituatie van mensen
een zekere
kwaliteit moet hebben en dat daar maatstaven voor zijn. Meestal wordt leefbaarheid
als onderwerp van
zorg naar voren gebracht, wanneer bepaalde kwaliteiten onder druk komen te
staan en niet meer aan de
maatstaven voldoen. In de jaren zeventig werd de leefbaarheid van het platteland
aan de orde gesteld,
omdat plattelandsgerneenschappen te maken kregen met verlies aan functies,
wegtrekken van jongeren
en bepaalde beroepsgroepen en afname van het voorzieningenniveau (Boomars
en Hidding 1997). ln de
grote steden werd de leefbaarheid in verband gebracht met verpaupering van de
oude wijken en de
noodzaak tot stadsreconstructie. In de daarop volgende perioden is ook leefbaarheid
in verband
gebracht met sociaal-econornische ontwikkeling en vernieuwing.
In het beleid van Texel wordt aan leefbaarheid met op verschillende manieren
aandacht besteed. In het
Recreatiebasisplan (hpart, 1990) wordt gesteld dat de recreatieve (lees tegenwoordig:
toeristische)
ontwikkelingen niet een zodanige omvang ofvorm mogen krijgen dat negatieve effecten
op de
leefbaarheid van Texel overheersend worden.

Criteria voor leefbaarheid
Leefbaarheid wordt wel veel gebruikt als term om kwaliteit van de leefsituatie aan te
geven, maar het is
een verre van helder begrip. Uit onderzoek blijkt hoe rnoeili_jk het is om een eenduidige
betekenis ervan
te vinden (Spyksma 1996; Boomars en Hidding 1997). Ook al heeft men min of
meer het gevoel te
begrijpen waar het om gaat. dan nog vindt de een dat leefbaarheid wordt bedreigd en ziet de
ander geen
enkel probleem. Aanduidingen als kwaliteit, hinder, verpaupering, ontwikkeling
of stilstand zi_jn
rnoeili_jk hard af te meten aan criteria.

Wanneer leefbaarheid wordt omschreven met het begrip kwaliteit is het probleem van
onhelderheid
nog bepaald niet opgelost. Wat kwaliteit is lijkt evenzeer voor veel mensen verschillend te zijn.
Wil men voor leefbaarheid maatstaven gebruiken dan zal men eerst overeenstemming
moeten hebben
over wat het begrip inhoudt. Daarbij kan al direct een onderscheid worden gemaakt
naar positieve en
negatieve aanduidingen.
Bi_j de positieve aspecten van leefbaarheid gaat het, als men de literatuur er op naleest,
om vita/itei/,
bijvoorbeeld van de economie en werkgelegenheid, maar ook van het sociale en culturele leven.
Leefbaar is een gemeenschap die zich kan ontplooien, in een schone omgeving waarin
natuur kan
groeien. Leefbaarheid is dan `levensvatbaarheidï in staat zijn zichzelfte redden (Atterna
in Spyksma,
1996:1 1 ). Wanneer de toekomst daarbij in het vizier wordt gehouden kan leefbaarheid
bijna een

synoniem worden van duurzaamheid: een rechtvaardigheids- en toekomstperspectief.
Leefbaarheid heeft evenzeer een negatief aspect. Wanneer sprake is van onevenwichtigheid,
scheefgroei en onornkeerbare gevolgen wordt gesteld dat 'de leefbaarheid wordt bedreigd'.
Bi_jvoorbeeld als het gaat om scheefgroei in de woning-, voorzieningen- en arbeidsmarkt.

De vraag is in hoeverre deze positieve en negatieve aspecten kunnen worden bepaald,
objectiefdan wel
subjectief? Gebrek aan balans. scheefgroei en onornkeerbare gevolgen zijn voor een deel
objectief aan
te geven, maar meestal gaat het om negatieve ontwikkelingen, die zich niet goed laten
vaststellen, die
niet eenduidig aan leefbaarheid kunnen worden gekoppeld en die niet door iedereen op dezelfde
manier
worden waargenomen en uitgelegd.
Objectieve criteria
Het is goed denkbaar dat een gemeenschap voor zichzelf vaststelt wanneer er voldoende of
onvoldoende sprake is van leefbaarheid en om welke aspecten het dan gaat. Leefbaarheidscriteria zijn
dan gebaseerd op afspraken. die tot stand komen via raadpleging ofpolitieke besluitvorming.
Pas indien men overeenstemming heeft over de criteria van leefbaarheid kan men deze objectief
meten.
Er wordt een bepaalde doelstelling geformuleerd en men gaat na ofdie al dan niet wordt gehaald.
Een
criterium kan een bepaalde welvaartsgroei zijn, of het aantal voorzieningen. Een ander, meer negatief
gericht criterium kan het aantal meldingen van overlast zijn. De maatstaf is dan bijvoorbeeld dat er
niet
meer dan vijftig meldingen per jaar mogen binnenkomen in een bepaald gebied. Wanneer er meer
meldingen binnenkomen zullen er maatregelen genomen moeten worden om de overlast te beperken.
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lvlilieugrenzen worden bijvoorbeeld op deze wijze politiek vastgesteld. zoals bij grote infrastructurele
werken (vliegbewegingen, geluidcontouren etc.). Het vaststellen van deze criteria sluit echter geenszins
uit dat rnerrsen onder bepaalde omstandigheden toch het gevoel kunnen hebben dat hun leefbaarheid in
het geding komt terwijl de objectieve maatstaven niet worden overschreden. Ofwel ze houden er andere
maatstaven op na of`kijken naar leefbaarheid op geheel andere terreinen. Daar komen dan de
subjectieve criteria naar voren.
Subjectieve criteria
Leefbaarheid, ook in subjectieve zin. kan gediend zijn met objectieve feiten. Wannneer men meent dat
ontwikkelingen een bepaalde vlucht nemen, kunnen de meningen daarover geobjectiveerd worden door
te kijken of wat men meent dat is ook daadwerkelijk bestaat. Wanneer de feiten de rnerringen
tegenspreken, kunnen mensen zich gerustgesteld voelen.
Het gaat meestal niet alleen om verifieerbare f`eiten. maar ook om meningen, gevoelens en emoties, die
niet makkelijk met feiten kurrrren worden geconfronteerd. Wanneer alle bevolkingsgroepen zich
serieus genomen voelen en het idee hebben dat ze gewaardeerd worden, verbetert dat de ervaren
leefbaarheid. Het is echter vooral bij de subjectieve leefbaarheidservaring dat deze aan de orde konrt
wanneer sprake is van negatieve invloeden en ontwikkelingen. Als iedereen zich tevreden voelt, duikt
het woord leefbaarheid zelden op.
Het gevoel dat de kwaliteit van de leefsituatie in negatieve zin wordt beïnvloed, ontstaat wanneer
mensen het gevoel hebben dat er een vorm van inbreuk op hun leefsituatie wordt gepleegd, en ze zelf
onvoldoende controle hebben om die inbreuk te weren of om te buigen. Deze gevoelens zijn terug te
voeren op normen (recht en onrecht) en waarden (eigenheid. aanspraken, belang hechten aarr..), die in

de belevingswereld van rnerrserr zijn verankerd.
Deze nornren en waarden konrerr negatief in het geding, wanneer:
het gaat om ingrijpende veranderingen (de wereld wordt op zijn kop gezet...)
'
anderen deze normen en waarden bedreigen (inbreuk door anderen)

'

'
¤
·
·

daardoor het gevoel van veiligheid wordt verstoord (niet kunnen vertrouwen op..)
en de individuele handelingsvrijlreid daardoor wordt beperkt (niet kunnen doen..)
men het gevoel heeft geen zeggenschap meer over de situatie te hebben (onvoldoende
machtsmiddelen)

en men geen rniddelerr en reserves meer lrecft om 'aarrvaarding` als vornr van aanpassing aan de
nieuwe situatie op te brengen.

In het alledaagse leven gaat lrct steeds om normen en waarden, die verdedigd en bedreigd worden.
Volstrekte harnrorrie tussen mensen is een illusie. Er ontstaat een leefbaarlreidsprobleem wanneer een
zekere balans tussen tegengestelde belangen verstoord wordt. Op welk moment precies de balans
doorslaat, hangt afvan persoonlijk incasseringsvermogen en van meer collectieve, gedeelde meningen
van mensen die proberen eenzelfde interpretatie te geven aan de situatie. Actiegroepen
vertegerrwoordigerr collectieve gevoelens van meerder personen, die al betrekkelijk uitgekristalliseerd
zijn. Soms echter blijvcrr leetbaarheidskwesties hangen in vage, algemene gevoelens van onvrede.
Om iets aan leefbaarheid in subjectieve zin te doen, betekent dat de rnerrirrgen en gevoelens voor het

voetlicht gebracht worden, de gevoelens (voor zover mogelijk) getoetst worden aan verifieerbare feiten,
bekeken wordt in hoeverre aan de inbreuk op waarden en normen tegemoet gekornerr kan worden en
hoe zeggenschap over de eigen situatie kan worden versterkt.
Ook al zijn onvrede en gevoelens van onmacht subjectieve reacties, ze zijn er niet minder aanwezig om
en ze kunnen objectief worden gemeten in onderzoek. De vraag is dan: waar gaat het precies om, hoe
vaak, bi_j hoeveel rnerrsen en in welke mate de onvrede kan worden vastgesteld.
Het is niet noodzakelijk dat iedereen dezelfde subjectieve onvrede deelt, om van een
leefbaarlreidskwestie te spreken. Ook niet wanneer een rninderlreid onvrede uit. Voor de betreffende
rninderlreid kan onleefbaarheid ontstaan, ook al geldt dat niet voor een meerderheid. Juist wanneer een
meerderheid de onvrede van een kleinere groep weigert te erkennen, zal de leefbaarheid bij de laatste
verder afnemen, als gevoel van onmacht. Zoals Spyksma (1996: 13) in zijn studie 'Op weg naar een
theorie voor de praktijk van leefbaarheid' het formu1eert:" Leefbaarheid bevorderen is [] ondenkbaar
zonder ontzag, ontzien, zonder ruimte te bieden voor wat leej?."
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Veel meer dan naar de aantallen, zal naar de aard van de onvrede gekeken moeten worden en naar de
orgzmzenten waarom de onvrede is ontstaan. Met een goed begrip van wat de aanleiding voor onvrede
is, kunnen problemen vaak worden opgelost, ook als het problemen van enkelen zi_jrr. Ilet welles-nietes
spel wat dan kan ontstaan, zal zoveel mogelijk naar een respectvolle uitwisseling en onderhandeling
rnoeterr worden gebracht door wederzijds inzicht in argumenten en erkenning van tegengestelde
meningen. Een deel van de oplossing zit vaak al in de erkenning van het probleem en in het vertrornvwr
dat kan worden gecreëerd in het proces om tot een oplossing te komen.

Leefbaarheid op verschillende niveaus
Een ander probleem is dat onvrede zich op zoveel terreinen en niveaus voor kan doen dat niet
makkelijk is aan te geven, wanneer het 'echt serieus' begint te worden.
Vitaliteit dan wel on-balans kan zich voordoen op:
het meest basale niveau van voedsel, /7l(l.S`I··'€SIlI7g en gezondheid; in onze welvarende Westerse
·
situatie is doorgaans sprake van een positieve leefbaarheidssituatie. hoewel nrerrserr orrtlreernd
kunnen zijn, op de armoede grens leven en in ongezonde omstandigheden moeten leven; toch stelt
bi_jvoorbeeld huisvesting in het gewone, goed geregelde leven eisen aan het niet gehinderd worden,
geen overlast ondervinden van lawaai e.d.
¤
het niveau van veiligheid en lvesrclvernriirg dan wel gevaar en dreiging van buitenaf; oorlog is
onleefbaar voor overlevenden; ook in dit opzicht leven we in de Westerse samenleving in een
bevoorrechte positie; toch heeft het zeker zijn van eigerrdorn in het gewone leven een zeer
belangri_jke betekenis; ook gebrek aan veiligheid en bescherrnirrg tegen risico's kan ernstige
alledaagse problemen opleveren (de vuurwerkramp in Enschede heeft dit op navrante wi_jze
duidelijk gemaakt):
¤
het niveau van de sociale behoeften; het zich onderdeel weten van de gemeenschap ofjuist
buiterrgesloterr worden; uitsluiting en discriminatie zijn wel reële problemen dichtbij huis;
¤
het niveau van erkenning en zal/i·e.spcct; mensen hebben erkenning en zelfbevestiging van anderen
nodig; gebrek hieraan kan mensen doodongelukkig maken;
¤
het niveau van zel/ontplooiing; menselijke creativiteit en vooruitziclrterr om zich te ontwikkclerr en
doelen te realiseren zijn wezenlijke trekken; een leefbare omgeving biedt daarvoor de ruimte.
Al deze rrivearrs, die elkaar als het ware in een piramidevorm opvolgen en ondersteunen, met het eerste
niveau als basis, kurrnerr positieve en negatieve leefbaarlreidsperspectieven opleveren en
aangri_jpingspunten vorrnerr om de leefbaarheid te gararrdererr of te bevorderen.

Het leefbaarheidsmodel

Er zijn verschillende methodes om naar leefbaarheid te kijken. Vaak wordt een aantal onderwerpen die
om aandacht vragen geïnventariseerd en later eventueel geclusterd (Leefbaarheidswijzer Groene Hart,
zonder jaartal). Deze aanpak wordt vooral in woonwijken toegepast. De methode leent zich goed om

pijrrpunterr van bewoners boven tafel te kri_jgen. Een nadeel is dat er vaak geen onderwerpen uitkomen
die met de langere termijn te maken hebben. Anders gezegd, vooral onderwerpen op operationeel
niveau komen aan de orde, terwijl er narrwelijks aandacht is voor het meer strategische niveau. Het gaat
vaak om overlast ofspeelgelegenheid voor kinderen in de buurt maar niet over werkgelegenheid of
ruimteli_jke ordening.
Aan Wageningen Universiteit is een model ontwikkeld dat leefbaarheid verdeelt in een aantal terreinen
en aan elk van die terreinen een aantal waarden koppelt (Boomars en Hidding, 1999). Dit model maakt

het op een systematische manier kijken naar leefbaarheid mogelijk en zal dan ook in dit onderzoek
worden gebruikt om gegevens te ordenen.

Ten eerste wordt een aantal aandachtsvelden onderscheiden. Deze indeling wordt vaak gebruikt voor
beleidsvelderr en sluit daardoor goed aan bij de denkkaders van gerneerrten. Er wordt onderscheid

gemaakt tussen ruimtelijke aspecten, sociaal-culturele aspecten, economische aspecten en politiekbestuurlijke aspecten (zie box 1).
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Ruimtelijke aspecten
-

hebben betrekking op de fysieke ruimte, de indeling van die
ruimte, het beeld en het gebruik.

Economische aspecten
-

hebben betrekking op kwantiteit en de kwaliteit, de vorm en
de samenstelling van de werkgelegenheid.

Sociaal-culturele aspecten
-

hebben betrekking op de banden die mensen met elkaar
onderhouden, gerneenschapsgevoel, verenigingsleven en
culturele identiteit.

Politiek-bestuurlijke aspecten
-

hebben betrekking op de manier waarop burgers betrokken
worden bij de politiek.
Box 1

Daarnaast is er een diepte aan deze aspecten toegekend door onderscheid te maken in gebruikswaarde.
belevingswaarde en toeëigeningswaarde. Deze diepte is aangebracht om onderscheid te kurrnerr maken
tussen verschillende vormen van binding met de verschillende aspecten (zie box 2).
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Gebruikswaarde
-

gaat om het feitelijke gebruik van bepaalde
mogelijkheden die de leefomgeving biedt.
Men hecht er waarde aan omdat men dagelijks over

het fietspad rijdt.

Belevingswaarde
-

gaat om een beeld dat mensen hebben; een lietspad
past in de beleving "Texel is een fietseiland”. Doordat
men positieftegenover een fietseiland staat, verandert
de waardering voor een fietspad. Een andere beleving
is "dat fietspad ligt er alleen maar voor de toeristen en
niet voor ons".

Toeëigeningswaarde
-

gaat over de verbondenheid die men voelt met de
omgeving. vaak door gebruik ofdoor beleving. Dat
fietspad hoort hier, het is mijn fietspad, dat kunnen
"ze" niet zomaar weghalen. De omgeving maakt dan
een onderdeel uit van de identiteit van personen of van
een eiland.
Box 2

Door binnen de verschillende aspecten de verschillende waarden te onderscheiden ontstaat een lege
matrix (zie tabel 2). Deze matrix is het model dat voor elk gebied een eigen invulling krijgt.
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GebruiksWaarde
BelevingsWaarde
Toeëigenings
Waarde

Ruimtelijke

Economische

Sociaal-culturele

Aspecten

Aspecten

Aspecten

'l`abel 2: het leefbaarheidsmodel

l7

Politiek-bestuurlijke
. aspecten

De LeefbaarheidsEffectRapportage
Leefbaarheid is voor een deel een normatieve kwestie over wat in balans is of niet en het is moeilijk
objectieve informatie over leefbaarheid te krijgen. Wanneer er zich problemen voordoen op het gebied
van de leefbaarheid betekent dit dat het een 'ongestructureerd' probleem is. Ongestructureerde
problemen hebben betrekking op normatieve kwesties met weinig objectieve informatie en kunnen het
beste via een procesaanpak worden opgelost (De Bruin et al., 1998).
Een instrument om in een situatie systematisch aandacht te besteden aan Ieefbaarheidsaspecten en deze
in beleidsprocessen in te brengen, is de LeefbaarheidslïffèctRapp01·tage (LER, zie Hidding en Boomars
1997). Deze LER maakt van het leefbaarheidsmodel gebruik. Het idee achter dit instrument is: de
leefbaarheidsaspecten van processen of projectmatige veranderingen waarvan te verwachten is dat zi_j
de leefbaarheid be`1'nv1oeden in kaart te brengen. De procedure die voorgesteld wordt is vergelijkbaar
met de Milieu Effect Rapportage en kan daarmee ook worden geïntegreerd (Boomars en Hidding,
1997).

Bij de LER gaat het om het opsporen van beoogde en onbeoogde effecten op de leefbaarheid, waarbij
de onbeoogde kunnen worden verdeeld in directe en indirecte effecten. Er zijn twee manieren om aldus
met leefbaarheid om te gaan. De eerste is met een zogeheten ‘Reactieve LER’. Al dan niet in
samenhang met een Milieu-effect Rapportage wordt de leefbaarheid aan de orde gesteld bij een
voorgenomen ingreep (bijvoorbeeld bouw bungalowpark, uitbreiding hotel, nieuwe fietsroute) met een
startnotitie, waarin expliciete criteria worden aangegeven voor leefbaarheid en vervolgens een
effectprognose, die gebaseerd wordt op ruimtelijke, economische, sociaal-culturele en bestuurlijke
gegevens, deels afkomstig van officiële documenten en objectieve analyses en deels van meningen van
de direct betrokkenen.
Een tweede manier is via de zogeheten pro-actieve LER, waarbij het beleidsproces nog open is en er
verschillende oplossingsrichtingen worden geformuleerd en beoordeeld. Het is belangrijk
leefbaarheidsaspccten al in een vroeg stadium in te brengen in het beleidsproces. Een pro-actieve LER
ligt voor de hand bij half`- ofongestructureerde problemen. Het proces leidt dan ook tot een
verheldering van het probleem als zodanig.
Beide vormen van de LER kunnen meer ofrninder interactief worden vormgegeven. Bij een proactieve LER is interactieve benadering aan te raden, wanneer het beleidsproces een grote omvang heeft
en er veel betrokken parti_jen en verschillende belangen zijn. Een interactieve LER bestaat uit een aantal
onderdelen: er wordt een platform van betrokkenen opgericht, kennisverzameld en afspraken gemaakt
over de methodische vorm.
Het meest voor de hand liggend is om deze interactieve LER te integreren in het beleid, zodat het
beleid gebruik maakt van de LER en daarop kan worden afgestemd.
Ook in andere benaderingen van leefbaarheid worden overeenkomstige stappen voorgesteld. Zo omvat
de methode BuitenGewoon Leefbaar, die ontwikkeld is door het Nederlands Centrum voor
\/riijetijdsvraagstukken een aantal stappen zoals:
1. het bijeenbrengen van betrokkenen en inventarisatie van ideeën, wensen en opmerkingen over
leefbaarheid
2. het groeperen van onderwerpen uit de inventarisatie: bepaling van problemen en kansen
3. aanpakken van deze onderwerpen: bepalen wat men zelf kan of nodig heeft van anderen; afspraken
over taakverdeling
·
4. evaluatie en bepalen wat nog gedaan moet worden.
(Leefbaarheidswijzer Groene Hart, z.j.)

Vraagstelling en Methode

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het doen van een analyse van de wijze waarop er op Texel met
leefbaarheid wordt omgegaan in het beleid, een inventarisatie maken van aandachtspunten met
betrekking tot leefbaarheid op basis van interviews en het doen van suggesties voor de wijze waarop
leefbaarheid in de toekomstige besluitvorming kan worden meegenomen. Er zullen een aantal
leefbaarheidskwesties in beeld worden gebracht die bij de verdere beleidsvorming aandacht verdienen.
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Afbakening leefbaarheid
De verschillende niveaus van leefbaarheid op het
gebied van basisbehoeften, veiligheid, sociale
behoeften, erkenning en zelfontplooiing komen tot
uitdrukking in de wensen. waarden en normen,
waarderingen van mensen. Leefbaarheid zal daarom hier
worden omschreven als de mate waarin de
ruimtelijke, economische, sociaal-culturele en politieke
omgeving voldoet aan de wensen. waarden en
normen en waarderingen van de betrokkenen en gebruikers
van die omgeving. Binnen deze definitie
valt in principe ook de toerist of de bezoeker. Leefbaarheid
is ook voor de toerist van groot belang en
wellicht vallen belangen van toerisme en bevolking samen.
Dit rapport richt zich echter uitsluitend op
de leefbaarheid voor de bewoners van Texel.
ln dit rapport wordt leefbaarheid bekeken op het
niveau van ob_jectieve criteria. voor zover deze in
beleidsstukken zijn terug te vinden, en op het subjectieve
niveau van vitaliteit en onbalans. en niet
alleen betrokken op de fysieke omgeving maar ook op de
sociale, economische en politiek-bestuurli_jke
omgeving.
Globale inventarisatie
ln dit onderzoek is slechts sprake van een eerste
inventarisatie van problemen (kwesties) en

oplossingen met betrekking tot leefbaarheid. Daarbij zal worden
gekeken naar welke problemen voor
het hele eiland gelden en welke problemen alleen in een
bepaald gebied spelen.
Onderzoeksvragen
ln de inleiding zijn de centrale vragen van dit onderzoek
genoemd, hier zal worden aangegeven op
welke manier er naar een antwoord op deze vragen is gezocht.
Op we//te manier wordt er aandacht besteed aan
/ce/bnur/raid in het /we/eid van overheid en

-

private pczrtijen'?

Het leefbaarheidsmodel is een leeg schema dat in elk gebied
weer opnieuw moet worden ingevuld.
Toch lopen er al verschillende projecten op Texel op het
gebied van leefbaarheid. Er is dus een beeld
van de verschillende onderwerpen die aandacht vragen
om de leefbaarheid te behouden en te
verbeteren. Op basis van de verschillende beleidsstukken is
het leefbaarheidsmodel ingevuld.
Daarnaast is gekeken op welke manier er aandacht wordt besteed
aan leefbaarheid en hoe het beleid tot
stand is gekomen. Een aantal relevante beleidsstukken is
daarom geëvalueerd aan de hand van de
volgende vragen:
•
¤
·
·¤
·

ls er binnen het beleid expliciet aandacht voor
leefbaarheid?
Waar richt deze aandacht zich op?
ls de aandacht die leefbaarheid krijgt strategisch
ofoperationeel?
Op welke manier is de bevolking betrokken bij de
beleidsvorming‘?
Wordt leefbaarheid integraal benaderd'?
Komen er zaken aan de orde die indirect met leefbaarheid te
maken hebben?

Met expliciete aandacht wordt bedoeld dat leefbaarheid
een onderwerp vormt van het beleidsdocument
en er dus op zijn minst een paragraaf aan gewijd is.
Met aandacht op strategisch niveau wordt bedoeld dat men
ook naar de ontwikkelingen op de lange en
middellange termijn kijkt en op een abstract niveau doelstellingen
formuleert zonder dat deze direct
gekoppeld zijn aan maatregelen.
Het operationele niveau bestaat uit concrete maatregelen
of afspraken om de leefbaarheid te bewaken
ofte verbeteren.
Het betrekken van de bevolking bij het beleid kan op vele
manieren, van reactief`tot interactief`.
Wanneer de bevolking reactief bij de beleidsvorming wordt
betrokken is er sprake van reageren op een
voorlopig stuk. Bij interactieve beleidsvorming neemt de bevolking
actiefdeel aan het beleidsproces en
geeft samen met de initiatiefnemer in workshops ofdiscussieavonden
vorm aan het beleid. Reactieve
en interactieve beleidsvorming lopen in elkaar over, naarmate
er meer rnomerrten zijn waarop
gereageerd kan worden en naarmate er meer ruimte is om reacties
in de beleidsvorming mee te nemen
wordt de beleidsvorming interactiever.
Een integrale benadering van leefbaarheid betekent dat dit niet als
een op zichzelf staand onderwerp
wordt gezien, maar verweven wordt in andere onderwerpen zodat
verschillende problemen en
oplossingen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Door al in een
vroeg stadium bij plannen met een
grote omvang te kijken hoe deze de leefbaarheid kunnen vergroten
of beïnvloeden kan het plan voor de
uitvoering zo worden aangepast dat negatieve effecten worden
gecompenseerd en positieve effecten
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maximaal worden uitgebuit. Leefbaarheid vormt dan een onderdeel binnen een ander project of
beleidsveld en het is duidelijk op welke manier het project of beleidsveld invloed heeft op
leefbaarheidsaspecten en wat er is gedaan om negatieve effecten te verminderen en positieve effecten
uit te buiten. Met integraal wordt niet bedoeld dat leefbaarheidsaspecten als het ware zijn opgelost in
andere beleidsvelden zonder dat ze terug te vinden zijn.
Wel is gekeken of er aan leefbaarheidsaspecten aandacht wordt besteed zonder dat deze met zoveel
woorden als leefbaarheidsaspecten worden aangeduid. Wanneer bijvoorbeeld beleid wordt ontwikkeld
om een vitale economie te garanderen op het eiland, zal dat niet als leefbaarheid worden aangeduid in
de beleidsnota, terwijl het dat strict genomen wel is.
De volgende beleidsdocurnenten zijn bij deze studie gebruikt:
- Recreatiebasisplan Gemeente Texel (tweede)

1989

- Recreatiebasisplan "basisgegevens"
- Leefbaarheid op Texel, herziene versie
- Evaluatie Recreatie Basisplan
- Besternrningsplan Buitengebied
- Collegeprograrnrna 1998 2000
- Bestemmingsplan "Buitengebied Texel", herziening ex artikel 30 W.R.O.
- Convenant Veiligheid- en leefbaarheidafspraken Texel
- Discussienota over recreatie op Texel
- Docrrrnenten Recreatiebasisplan

1990
1991
1995
1996
1998
1998
1999
1999
1999

- Texel 203()

2000

- 1SV-notitie Texel (lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing)
- Met het oog op. . .morgen

20()0
20()0

l)e volgend vraag is:
-

ll't·llrt· omlerwrerpcrv leven onder de mensen?

Om inzicht te krijgen in wat de Texelse bevolking als leefbaarheidsvraagstukken ziet zijn twintig
interviews gehouden. Dat is een te klein aantal om van een representatieve steekproef te kunnen
spreken. Het is echter voldoende voor een inzicht in kwesties die leven onder de bevolking en een
verkenning van de aard ervan. Er is geprobeerd een zo gevarieerd mogelijke groep samen te stellen,
bestaande rrit mensen van de verschillende dorpen. uit de verschillende sectoren, en zowel mensen die
al generaties op Texel wonen als relatieve nieuwkomers. Woonplaats. beroep, woonduur op Texel en
leel`ti_jd staan vermeld in tabel 3. Om de anonierniteit van de respondenten te waarborgen zijn de vier
categorieen willekeurig door elkaar gehaald. Woonplaats van persoon A staat dus bijvoorbeeld bij het
beroep van persoon D en de leef`tijd van persoon B.
Er is gewerkt met halfgestructureerde interviews. Dit wil zeggen dat er een lijst met onderwerpen is
samengesteld die aan bod komen, maar dat de vragen die gesteld worden en de volgorde waarin ze
gesteld worden niet van tevoren vast liggen. Er is wel een bepaalde structuur aangebracht in de
onderwerpen die aansluit op het theoretische kader en ook terug is te vinden in de opbouw van de
resultaten.

De vier hoof`donderdelen van de interviews zi_jn ruimteli_jke aspecten, economische aspecten, sociaalculturele aspecten en politiek-bestuurlijke aspecten, overeenkomstig het leefbaarheidsmodel. Omdat de
categorieën erg breed zijn en er per gesprek maar een uur de tijd was, bleek het vaak niet mogelijk om
alle onderwerpen aan bod te laten komen. Per persoon is steeds gezocht naar die onderwerpen die het
meeste spelen en waar die persoon het meeste mee te maken krijgt.
ln de interviews is leefbaarheid breed opgevat. Aangezien het moeilijk is de invloed van het toerisme
los te zien van andere invloeden op de leefbaarheid is daar in eerste instantie ook geen onderscheid in
gemaakt. Eerst is het leefbaarheidsmodel voor de Texelse situatie ingevuld, daarna is een analyse van
sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen uitgevoerd. Tot slot is er ingezoomd op de
invloed van het toerisme op de leefbaarheid en zijn een aantal positieve en negatieve invloeden
opgesomd (zie hoofdstuk 5).
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Woonplaats

Beroep

DGN Burg
Den Burg

Leeftijd

woont Zljll hele leven op

49jaar

g

Ondernemer

Den Burg

Tijd op Texel
woont hele leven op Texel

Den Burg

57 jaar

54 jaar

Onderwijzer

De Koog

echte Texelaar

Bedrijfsleider

echte Texelaar

. .d .
Zeevaar
er
Agrarier, loonwerker, gemengd

-

..
.
echte Texelaar
Woont 30 jaar op Texel

Zw

M@deW<=·‘l<<>¤‘

_

‘@"€"

_

buitengebied
NatuurbeheersorganisatieDen

Hoorn

Gepensioneerd

Den Hoorn

Agrarisch ondernemer

buitengebiedOosterend
g eb i e
bu iten der
Oosterend,

-tIj

°
Horeca ondernemer

.

PmduCtOmwil<l<1ela;n·, agrariër,

70 jaar.

leven Op Vexel
«

E .>4 lüïill
·» .

0 gegroeid
‘ ‘
0 J Texel.
`; woont 20 jaar op Texel

40 jaar

30 ‘ aar
=fF=i

>,

44 jaar
'

.

4l jaar

- ·
woont lD_IH£ïl
OP Texel

.

gi
· .
--)_|üül~

Cat`é-houder

Woont 23 jaar op Texel

41 jaar

Medewerker cafe

woont 20 jaar op Texel

39 jaar

buitengebiedTabel

3: Woon P laats, beroe lJ en leetti`d
J van de tgeinterviewde Personen, de volgorde
van de gegevens
is willekeurig.
e
e e
b

Er is na het houden van de interviews een workshop gehouden met belangenvertegenwoordigers en
enkele respondenten. Tijdens deze workshop zijn leefbaarheidskwesties gepresenteerd en verder
aangevuld.
Om de voorlopige resultaten te toetsen aan de mening van mensen op Texel is een besloten workshop
gehouden, waarbij enkele respondenten en sleutelfiguren uit de Texelse samenleving zijn uitgenodigd,
die direct of indirect bij het toerisme betrokken zijn. De reacties die tijdens deze workshop naar voren
kwamen zi`n
mede verwerkt bi` de beantwoording van de volgende
.
twee vragen.
t.
CD

De derde vraag is:
-

·

woont hele leven op lexel

buitengebied
adviseur.D
. ·
JOUIHGIIST

Waal,

43 lm
40 jaar

`

.

OOS[€l‘€l1(i,

Oudeschild,
buitengebiedDe

@$3

OP Tml

woont hele leven op Texel

‘
Agrarier,
cam mw b1 de boer,
’

ä

echte Texelaar
w;ïf‘”Z

De Cocksdorp,

jaar
‘
2 jaar.
62 jaar.
7()

echte Texelaar

Agrariër

#

Oosterend,

53`jaar
OP

De Koog,

De

42 jaa.

Woont hele leven op Texel

De Koog
De
e oog
De Koog

58`jaar

@¤hteT@xe1¤¤r

Hoe kzmnen de onderwerpen nader

getzmzlinvewd en gel)1rcrpreteem'?

Eerst is gekeken naar onderwerpen waar het oordeel van de respondenten in het algemeen eensluidend
over was. Deze onderwerpen zijn verdeeld in algemene punten, positieve en negatieve punten. Daarna
zijn aandachtspunten samengevat waar de meningen over verdeeld waren.
Het leefbaarheidsmodel is op basis van de interviews ingevuld en vergeleken met het model dat op
basis van de beleidsstukken is ingevuld (zie hoofdstuk 6).

2l

Vraag vier:
-

Hoe kan /eefbaarheid een ro/ krijgen in het toekomstige be/eid van overheid en private
partijen?

De algemene theorie over leefbaarheid, beleidsvorming en leefbaarheidseffect rapportage wordt
gecombineerd met de resultaten uit de beleidsanalyse en uit de interviews. Op basis hiervan worden
suggesties gedaan over de wijze waarop leefbaarheid een rol kan spelen in het toekomstige beleid (zie
hoofdstuk 7).
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4

Leefbaarheid als aandachtspunt in het beleid

De belangrijkste beleidsdocumenten van de afgelopen tien jaar zijn doorgenomen met het oog op
leefbaarheid. Voor deze beleidsstukken is het in hoofdstuk drie behandelde schema ingevuld om
een
beeld te krijgen van de manier waarop er met leefbaarheid wordt omgegaan in het beleid. Vervolgens
is
kort weergegeven wat er in deze stukken over leefbaarheid gezegd wordt.

De beleidsstukken

Het recreatiebasisplan (Gemeente Texel, 1989)

le

ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?

X

ls er aandacht op strategisch niveau?

X

ls er aandacht op operationeel niveau?

Nee
_

:

ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leefbaarheidsaspecten integraal benaderd?

X

X X

ln de hoofddoelstelling is aandacht voor leefbaarheid, het is echter onduidelijk welke rol leefbaarheid
in de rest van het plan speelt. "De recreatieve ontwikkelingen mogen niet een zodanige omvang of
vorm krijgen dat negatieve effecten op de leefbaarheid van Texel overheersend worden". Positieve
effecten zijn de toename van de werkgelegenheid, het hoge voorzieningen niveau en de sfeer van
gezelligheid en levendigheid. Negatieve ef`f`ecten zijn de vermindering van de rust, afname van
verkeersveiligheid en mogelijke verstoring van de openbare orde.
Leefbaarheid wordt bi_j de vertaling van de hoofdlijnen naar concreet beleid niet meer expliciet
genoemd. Er wordt voorgesteld recreatie te zoneren, om kwetsbare gebieden te ontlasten en daar de

rust te bewaren.

Het recreatiebasisplan "basisgegevens" (llpart, 1990)

Ja

Nee

ls_er expliciet aandacht voor leefbaarheid?
K X
ls er aandacht op strategisch niveau?
X
ls er aandacht op operationeel niveau?
X
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
X
Worden 1eelbaarheidsaspecten integraal benaderd? - X
Een verzameling van allerlei gegevens die het uitgangspunt vormen
- voor het opstellen van het
recreatiebasisplan. Er is aandacht voor beleid, recreatieve ontwikkelingen,
natuur en landschap, de

landbouw, verkeer en vervoer en de ruimtelijke zonering. Er wordt nergens aandacht besteed aan de
manier waarop de bevolking kijkt tegen de toeristische ontwikkeling van Texel en aan eventuele
effecten van die ontwikkeling op het leven op Texel.

Leefbaarheid op Texel, herziene versie (Gemeente Texel, 1991)

ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?
ls er aandacht op strategisch niveau?
ls er aandacht op operationeel niveau?
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leefbaarheidsaspecten integraal benaderd?

JH

Nee

X
X
X
X :
- X
·

Een verzameling concrete problemen ten aanzien van de leefbaarheid met reacties en mogelijke
oplossingen. Het gaat voornamelijk om overlastsituaties rond horeca bedrijven. Er wordt niet gekeken
naar lange termijn ontwikkelingen en ook wordt leefbaarheid niet gekoppeld aan ontwikkelingen op
andere terreinen, bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening.

Evaluatie recreatie basisplan (Gemeente Texel, 1996)

_

Nee

la

ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?

X

_

ls er aandacht op strategisch niveau?

ls er aandacht op operationeel niveau?
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leefbaarheidsaspecten integraal benaderd?

X

X

-

X
X

-

Een paar bladzijden die voornamelijk worden gewijd aan de ontwikkeling van het aantal slaapplaatsen.

Besternrningsplan buitengebied (Gemeente Texel, 1996)

_

le Nee
ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?
ls er aandacht op strategisch niveau?
ls er aandacht op operationeel nivearr?
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leelbaarhcidsaspecten integraal benaderd?

X
X
X

j
X
-

X

aan leefbaarheid afzonderlijk.
Aan landbouw, natuur, milieu en recreatie wordt aandacht besteed, niet
aan
orde.
de
Ook bij de uitgangspunten komt leefbaarheid niet
Collegeprogramma 1998-2002 (Gemeente Texel, 1998)

ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?
ls er aandacht op strategisch nivearr?
ls er aandacht op operationeel niveau?
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leelbaarheidsaspecten integraal benaderd?

la

NCC

_

X
X

X
-

X
X
-

Leefbaarheid vormt geen aparte hool`dl`unctie, maar komt wel een aantal keren aan de orde bij andere
hoofdfuncties. l\/logelijkheden voor agrarisch natuurbeheer en het zelf in de hand houden van de
ontwikkelingen in de dorpen en het buitengebied worden genoemd om leefbaarheid te waarborgen.
Daarnaast wordt er gestreefd naar het openhouden van basisscholen in de dorpen. Ook moet de
leefbaarheid in het hoogseizoen in de toeristencentra worden verbeterd. Er wordt voorgenomen de Nota
Leefbaarheid te actualiseren. Deze krijgt in elk geval betrekking op sluiting van horecabedrijven,
openbare orde en vervoer van en naar horecabedrijven.

Bestemmingsplan "buitengebied Texel", Herziening

artikel

30 W.R.O. (Gemeente Texel, 1998)

Je
ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?
ls er aandacht op strategisch niveau?

Nee
X
X

ls er aandacht op operationeel niveau?
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leefbaarheidsaspecten integraal benaderd?

X

-

X
X
-
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_

Herziening van het niet door Gedeputeerde Staten goedgekeurde deel van het bestemmingsplan. Het
ontwikkelingsgedeelte van het besternrningsplan is niet goed gekeurd omdat er te weinig aandacht was
voor het veiligstellen voor natuur en landschapsbelangen bij de af`weging om nieuwe ontwikkelingen al
dan niet toe te laten.

Convenant Veiligheid- en leefbaarheidsafspraken (Gemeente
Texel, Politie, .lr1stitie en Horeca Nederland afdeling Texel, 1999)

ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?

la

Nee

X

ls er aandacht op strategisch niveau?

X

ls er aandacht op operationeel niveau?

X

ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leef`baarheidsaspecten integraal benaderd?

X

-

X

-

- Nederland afdeling Texel. Aantal
Convenant tussen Gemeente, Politie, Justitie en Koninklijke Horeca
afspraken om overlast terug te dringen, veiligheid en openbare orde te garanderen en duidelijkheid over
verantwoordelijkheden te scheppen.

Discussienota recreatie op Texel (Sector Ruimte en Wonen, 1998)

ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?

ls er aandacht op strategisch niveau?
ls er aandacht op operationeel niveau?
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leefbaarheidsaspecten integraal benaderd?

~1¤

Nee

:

X

X

X
X

-

X
ln de discussienota wordt het bestaande beleid behandeld gevolgd door
een discussie over de
ontwikkelingen in de laatste _jaren en de rnogeli_jke ontwikkelingen in de toekomst. Er worden in de
tekst ook een aantal stellingen ofvragen gesteld om discussie op te roepen. Leefbaarheid vormt geen
apart onderwerp maar komt wel een aantal keer aan de orde. Het accent licht op de toeristische
ontwikkeling.
Dit stuk vormt het uitgangspunt voor het beleidsproces dat nu op gang is gebracht op Texel. Het is
voornamelijk een opsornrning van feiten en ontwikkelingen afgewisseld met opmerkingen en vragen en
niet een beleidsstuk dat een gestructureerd inzicht geeft in mogelijke beslissingen voor de toekomst.

Documenten Recreatiebasisplan (Gemeente Texel, 1999)

ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?
ls er aandacht op strategisch nivearr?

ls er aandacht op operationeel niveau?

X
X

X

ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leefbaarheidsaspecten integraal benaderd?

X
-

X

-

- op Texel. Sommige
Dit is een verzameling van de reacties op de Discussienota over de recreatie
personen of organisaties maken zich druk over de mogelijkheden
voor ondernemers. anderen over de
toenemende druk op Texel door het toerisme.
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Texel 2030, deel 1,2,3 en Texel uniek eiland (Van de Bunt, 2000)

Ja Nee
ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?
ls er aandacht op strategisch niveau?

X

:
X

X

ls er aandacht op operationeel niveau?
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?

Worden leefbaarheidsaspecten integraal benaderd?

X
X

-

voor Texel. Er zijn vier
Een aantal rapporten waarin wordt toegewerkt naar een toekomstvisie
scenario’s ontwikkeld. Leefbaarheid wordt niet genoemd, terwi_jl de scenario`s wel grote gevolgen
hebben voor de leefbaarheid. Er wordt wel aandacht besteed aan de kwaliteit van de werkgelegenheid
en er worden een aantal strategische keuzes gemaakt.

1SV-notitie Texel (Grontmij, 2000)

Nee

te
ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?
ls er aandacht op strategisch niveau?

X
X

X

ls er aandacht op operationeel nivearr?

X
X

ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leefbaarheidsaspecfen integraal benaderd?

echter maar mager uitgewerkt. Punten
Leefbaarheid wordt genoemd als lokaal thema. Het thema wordt
die genoemd worden zijn:

- Verbeteren leefbaarheid in toeristencentra
- Meer gebruik maken van water in bebouwd gebied
- Streven naar behoud en versterking van milieuvriendelijke bedrijvigheid in dorpskernen
Voor een deel is dit ook een kwestie van definitie, op de projecten li_jst staan een aantal projecten die de
leefbaarheid zeker zullen verbeteren. Bijvoorbeeld een aantal woningbouwprojecten, kinderopvang in
alle dorpen, voorwaarden scheppen voor hoogwaardige werkgelegenheid en voorzieningen voor
ouderen in de dorpen. llet is merkwaardig dat leefbaarheid in een 1SV-notitie een soort
terwijl het doel van 1SV-projecten is om de leefbaarheid te vergroten. Een
ondergeschoven kind_je
1SV-notitie zou bij uitstek een plek zijn waar leefbaarheid centraal staat en waar de vraag wat
leefbaarheid voor Texelaars betekend wordt beantwoord.

Met het oog op...Morgen (WLTO ( KAVB, 2000)

te

_

ls er expliciet aandacht voor leefbaarheid?

Nee
. X

ls er aandacht op strategisch nivearr?

X

ls er aandacht op operationeel niveau?
ls de bevolking betrokken bij de beleidsvorming?
Worden leefbaarheidsaspecten integraal benaderd?

X
X
X

-

haar visie op de toekomst.Het rapport
ln dit rapport van de WLTO en KAVB geeft de agrarische sector
is volledig gericht op de toekomst van de agrarische sector. Naast grootschalige productie kunnen
ecologische landbouw en verbrede landbouw voor bedrijven mogelijkheden bieden.

_
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Conclusie
Wanneer
de afzonderlike
schema`s worden samengevoegd
_
_
.
onstaat een overzicht van de wi'ze
c
.1 waaro P

- 4).
er in het beleid wordt omgegaan met leefbaarheid (zie tabel
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Tabel 4: aandachtspunten leefbaarheid in het beleid

Alleen in het tweede Recreatie Basisplan (Gemeente Texel, 1989), Texel 2030 (van de Bunt. 2000) en

in de 1SV-notitie (Grontmij, 2000) is er op strategisch niveau aandacht voor leefbaarheid.
ln het
recreatie basisplan is leefbaarheid opgenomen in de hoofddoelstelling samen met behoud van het
eigen

karakter van Texel en behoud van de rust, zaken die ook met leefbaarheid samenhangen. Daarnaast

wordt er gekozen voor een integrale aanpak. Bij de uitwerking is echter niet duidelijk op welke
wijze
de hoofddoelstellingen richting geven aan het beleid. Dit hoeft niet te betekenen dat dit niet is
gebeurd,
maar het is niet te achterhalen ofen zoja, op welke manier en in welke mate het is gebeurd.
ln de lSV-notitie blijft de expliciete aandacht voor leefbaarheid erg minimaal. terwijl er wel
projecten
betrekking hebben op het verbeteren van de leefbaarheid. Het is niet duidelijk welke strategische
doelen worden nagestreefd met deze projecten. Het gaat dan voornamelijk 0111 het terugdringen van
woningnood voor specifieke groepen, voorzieningen voor ouderen en kinderopvang.
ln alle andere beleidsdocurnenten ontbreekt een duidelijke visie ten aanzien van leefbaarheid. Wel
wordt een aantal maatregelen in verband gebracht met het verbeteren van de leefbaarheid.
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Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Het voorkomen van overlast rond horeca gelegenheden.

¤

Er zijn pijnpunten geïnventariseerd en concrete afspraken gemaakt om overlast te voorkomen.
Het op peil houden van het voorzieningenaanbod in de dorpen.

'

Onderzoek wordt genoemd naar mogelijkheden voor kinderopvang in alle dorpen. Verder onderzoek
naar behoefte aan voorzieningen voor ouderen in dorpen en maatregelen om te voorzien in die
behoefte. Ook streeft men naar het behoud van basisscholen in de dorpen.
¤

Het verbeteren van de leefbaarheid in toeristencentra.

Dit punt wordt een aantal maal genoemd zonder dat concreet gemaakt wordt wat met leefbaarheid
bedoeld wordt en hoe de leefbaarheid dan verbeterd kan worden.
•

Het toepassen van een inpasbaarheidtoets bij grootschalige bouwprojecten.

Hoe deze toets eruitziet en wanneer een bouwproject grootschalig is wordt niet vermeld.
•

Het voorkomen van hinder door drukte in winkels. op fietspaden en algemeen.

Dit wordt vooral genoemd als punt van zorg. Er is een slaapplaatsen 'plafond‘ vastgesteld van 45.000.
'

Het stimuleren van hoogwaardige werkgelegenheid.

Dit wordt vooral gezocht via een onderzoek naar de mogelijkheden om kennisinstituten op het eiland
uit te breiden.
¤

Het stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer.

Het aantal fietspaden wordt tritgebreid. Versterkte controle op snelheid en alcoholgebruik. ln de
dorpskernen ligt het accent op voetganger en fietser.
•

llet behouden van de landschappelijke kwaliteit en diversiteit.

Er zijn subsidies voor het instandhouden van tuunwallen. schapenboeten en kolken. Er is een

landschapsreservaat op de llooge Berg. ln het bestemmingplan buitengebied wordt uitgebreid aandacht
besteed aan landschap, de beleving van de ruimte en het beschermen van landschappelijke kwaliteiten.
Agrariers krijgen een vergoeding voor hun bijdrage aan het behoud van het landschap.
·

Het tegengaan van de woningnood onder bepaalde doelgroepen.

l·lier gaat het om een aantal woningbouwprojecten in Den Burg, ook voor jongeren en verstandelijk
gehandicapten.
Er zijn dus vanuit verschillende richtingen projecten en maatregelen aangegeven om de leefbaarheid te
behouden ofte vergroten. Vanuit deze projecten en maatregelen kan een eerste poging worden gedaan
om het leefbaarheidsmodel in te vullen (zie tabel 5). Dit geeft dan een beeld hoe leefbaarheid door de

gemeente wordt gezien. De beleidsanalyse heeft zich tot nu toe breed gericht op de leefbaarheid als
zodanig en niet alleen de invloed van het toerisme op de leefbaarheid. Er is nu dus een beeld van
leefbaarheid zoals dat door de gemeente Texel en enkele andere organisaties naar voren wordt
gebracht. Deze analyse is waaarschijnlijk niet uitputtend en zullen er meer beleidsstukken zijn die
betrekking hebben op de leefbaarheid. Toch is op basis van deze stukken wel een algemeen beeld te
geven.
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BelevingsWaarde
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toeristisch product
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tuunwallen en
schapenboeten

lnpasbaarheidstoets
grote bouwprojecten
T0eëigenings~
Waarde

Handhaving
medegebruik

Tabel 5: Het leefbaarheidsmodel ingevuld vanuit fret beleid

De meeste leefbaarheidsonderwerpen, die aandacht krijgen in het beleid, liggen op het ruimtelijke vlak.
deels in combinatie met de economische invalshoek. Woningen en voorzieningen zijn belangrijke
aandachtspunten. Aan de inbreng van burgers in het beleidsproces, een belangrijk onderdeel van
leefbaarheid, wordt in de helft van de nota‘s geen aandacht besteed.
Nu er dus een algemeen beeld van leefbaarheid ligt, is de vraag wat de invloed van het toerisme op de
leefbaarheid is. Wanneer er naar de onderwerpen gekeken wordt valt op dat een aantal van deze
onderwerpen direct met toerisme te maken heeft. Daarnaast zijn er onderwerpen die niet direct met
toerisme te maken hebben, maar waar het toerisme indirect wel invloed op kan hebben.
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5

De interviews

ln dit deel van het rapport wordt een samenvatting gegeven van de gesprekken die met de twintig
geselecteerde personen zijn gevoerd. ln de verslaglegging wordt weer uitgegaan van het
leefbaarheidsmodel. de daarin onderscheiden deelterreinen en de verschillende ‘waarden`.
Ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde
Veel bewoners maken gebruik van de natuur en cultuurgebieden voor recreatie; veel mensen hebben
hun eigen favoriete plekken waar ze graag naar toe gaan. Een opvallende overeenkomst in de gegeven
meningen is dat vaak de rustige gebieden worden opgezocht. De Koog, de markten in de verschillende
dorpen worden door veel mensen bewust gemeden. Ook worden boodschappen vaak vroeg in de
ochtend gedaan om drukte op straat en rijen in de winkels te vermijden.
Een enkele keer werd de verminderde toegankelijkheid van natuurgebieden genoemd.
Belevingswaarde
Het landschap wordt positief gewaardeerd. De variatie tussen strand, duinen, bos. cultuurlandschap en
de dorpen komt als belangrijk kenmerk van Texel naar voren. Ook voor de diversiteit aan
cuItuurlandschappen is waardering. Texel is Nederland in het klein. zo stellen enkele ondervraagden,
en heeft een kleinschalig karakter.
De openheid van het landschap verdwijnt door boornsingels en dat wordt wisselend gewaardeerd.
A Sommigen vinden het goed dat erven en bungalows aan het zicht worden onttrokken door bomen,
anderen vinden het jammer dat men niet meer zo ver kan kijken en vinden die openheid karakteristiek
voor het eiland.
Men beleeft de dorpen als authentiek en ervaart ook een verbetering door restauratie van historische
pandjes. Men ziet het buitengebied veranderen. Verschillende malen is genoemd dat de natuur erop
vooruit is gegaan. Er wordt echter ook gewezen op de afname van het landbouwareaal.
Sommige nieuwe, grote schuren bij agrarische bedrijven vinden veel mensen lelijk. Daamaast zijn er
veel boerderijen in woonhuizen veranderd en dat geeft een ander beeld.
Kamperen bij de boer geeft een zekere onrust waar het altijd rustig was, anderen vinden het een goede
ontwikkeling als het maar kleinschalig blijft.
De uitbreiding van het aantal bungalowparken is veel mensen opgevallen. De waardering hiervoor is
wisselend, veel mensen waarderen de economische impuls die de seizoensverbreding heeft opgeleverd.
Over de bungalows zelf variëren de meningen van onverschilligheid tot negatief`. Als negatief punt
wordt vaak aangedragen dat de bungalows weinig Texels hebben en er vaak allemaal hetzelfde uitzien.
Daarnaast hebben sommigen open plekken zien verdwi_jnen en is hierdoor het landschapsbeeld
veranderd.
Er is weinig waardering voor de Koog. hoewel sommige mensen aangeven dat de situatie de laatste
jaren verbetert. De Koog is niet erg Texels en erg rommelig volgens de meer negatieve respondenten.
De Groeneplaats is een paar keer genoemd als voorbeeld van hoe het niet moet. Het is drukker dan
vroeger en het is langer druk. Toch zijn er nog steeds rustige plekken en die worden enorm
gewaardeerd. Het idee dat het mogelijk is de drukte te ontvluchten is erg prettig. De concentraties van
toeristen op bepaalde plekken worden gewaardeerd, hierdoor blijft het elders rustig. Die rust is erg
belangrijk, er moeten plekken blijven waarje bijna niemand tegen komt.
De meeste ondervraagden vinden het nu wel vol genoeg, en het slaapplaatsen plafond is breed bekend
en wordt ook door iedereen gewaardeerd.
Toeëigeningswaarde
Texelaars willen graag zelf bepalen wat er op het eiland gebeurt. Soms ontstaat het gevoel dat toeristen
en projectontwikkelaars de dienst uitmaken op het eiland. Er is een grote betrokkenheid bij
ontwikkelingen op Texel, iedereen weet van die ene schuur, of dat huis. Volgens sommigen is er
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behoefte aan corrsequenter beleid en nreer lange termijn denken. Anderen vinden dat men gewoon door
moet ktrnrren gaan zoals fret altijd al ging en willen niet teveel bemoeienis.
Via vaak kleine gebaren wordt Texel weer toegeëigerrd door Texelaars: "Stoplichterr? Die zijn voor
overkarrters". Er is een grote historische vereniging die ook een blad uitgeeft. Er is veel belangstelling
voor de geschiedenis van fret eiland, de verschillende irrpolderingerr en de sporen daarvan in fret
landschap.

Economische aspecten
Gebruikswaarde
Het toerisme levert veel werk op voor de Texelse bevolking. Logiesverstrekkers. froreca-expfoitarrten
en ook een groot deel van de detailhandel is afhankelijk van fret toerisme. Daarnaast zijn veel mensen
indirect afhankelijk van fret toerisme. De seizoensverbreding heeft een positief`effect op de
werkgelegenheid en vermindert de werkloosheid in de winter. Voor ondernemers betekent fret ook dat
de rustige periode steeds korter wordt. Het combineren van werk in de toeristische sector en fret
opvoeden van kinderen wordt zwaarder.
ln de winterperiode vinden vaak verbouwingen en vakanties plaats. Omdat fret nog nraar een paar
maanden echt rustig is wat fret toerisrrre betreft, neerrrt de werkdruk ook in deze periode toe. Het werk
in de toeristensector betreft vaak laaggescfroofd werk.
De landbouw heeft fret rrroeilijk en ziet rtrirrrtecfairns, regelgeving en de noodzaak tot sclraalvergrotirrg
of verbreding op zich afkonrerr. Het landbouwareaal neerrrt gestaag af en er is vrees onder agrariërs dat
in de toekorrrst de toeleveranciers in de problerrrerr korrrerr.
De visserij heeft fret ook rrroeili_jk door toerrerrrerrde regefgevirrg. Ook zou de visserij graag een
positievere beefdvornrirrg zien van deze sector.
Er is weinig hoogwaardige werkgefegerrfreid.
Befevirrgswaarde
Het toerisrrre wordt over fret algerrreerr als positief voor de eeorrorrrie gezien. lloewel rrrerr ook
vraagtckerrs plaatst bij sommige toeristisclre orrtwikkelirrgerr. Een aarrtaf keren werd gerroerrrd dat er
een bafarrs rrroet worden gezocfrt tussen ecorrorrrisclre en andere aspecten. Er is op gewezen dat fret
toeristisclre product zich rrroet bli_jverr orrderscfreiderr.
Het beeld leeft dat fret toerisrrre steeds fuxer wordt en dat Texel zicfr ook steeds nreer op de boverrkarrt
van de rrrarkt ricfrt. Een aarrtaf rrrerrserr vroeg zicfr afof Texel nog wel bereikbaar is voor de rrrodale
toerist. Ook bestaat fret beeld dat jorrgererr steeds meer geweerd worden. De reacties frierop zijn
wisselend. Aan de ene kant vindt rrrerr dat de jeugd de toekorrrst freeft. Aan de andere kant geven
jorrgererr overlast. Toch willen veel van de resporrderrterr dat Texel zicfr op allerlei doelgroepen blijft
riclrterr.
De fogiesverstrekkers lrebberr fret goed, terwijl er in de froreca veel corrcurrerrtie is. Het beeld van de
lrorecaorrdernemers in De Koog is niet zo positief`. er heerst veel corrcurrerrtie en er is weinig
eorrtirruïteit. Een deel van de expfoitarrterr heeft weinig oog voor de lange terrrrijrr en de uitstraling van
De Koog als gelreef. Er is verscfrillerrde rrralerr opgerrrerkt dat de verfroudirrg tussen froreca err
detaillrarrdel in De Koog niet optirrraal is. Er zouden teveel lrorecagefegerrfrederr zijn. waardoor de
bestaarrszekerlreid van deze bedrijven in gevaar korrrt. Dit werkt een sfeer van frarde corrcurrerrtie in de

lrarrd, terwijl sarrrerrwerkirrg orrr de kwaliteit van fret gefreef te verbeteren gewenst is. Een deel van de
froreca korrrt in de problerrrerr doordat fret aarrtaf jorrgererr terugloopt. De froreca geeft op sorrrrrrige
plaatsen overlast.

Het idee leeft dat door de toerrarrre van fret aantal luxe btrngalows toeristen geneigd zijn rrrinder te
besteden aan rrraaftijderr buiten de deur en wirrkelerr.
Agrariërs wijzen op fret belang van een sector die orrafhankelijk is van fret toerisrrre en tegelijkertijd een
deel van fret toeristisch product levert. Deze sector ziet fraar toekorrrst enerzijds in gezonde grote
bedrijverr die kunrrerr bfijverr rrreegaarr met nieuwe orrtwikkelirrg en anderzijds in verbrede bedrijven
waar landbouw wordt gecorrrbirreerd nret toerisrrre, natuurproductie offret toeleggen op gecertificeerde
producten. Over de rrrogelijkfreden orrr Texelse producten verder te ontwikkelen en te vermarkten zijn
de geïnterviewde agrariërs sceptisch. "Er wordt veel over gepraat, rrraar de rrrarkt is veel kleiner dan het
aanbod".
De visserij voelt zicfr ondergewaardeerd.
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Toeëigerringswaarde
Sorrrrrrige toeristische ontwikkefingerr worden als orr-Texels gezien. Nierrrarrd vindt de burrgalowparkerr
ecfrt rrrooi, rrraar iedereen beseft dat ze veel opleveren voor Texel. Er is wel een zekere trots
ten aarrzierr
van streekeigen prodrrcterr en fret product Texel als gelreef.

Sociaal-culturele aspecten
Gebruikswaarde
Texel is een gesloten gerrreerrscfrap doordat fret een eifarrd is en een open gerrreerrscfrap door fret
toerisme en door rrieuwkorrrers die zicfr op fret eifarrd vestigen. De worrirrgrrrarkt is krap, zeker voor
jonge Texelaars.
ln de buiterrdor:perr is de gerrreerrscfrap hecfrt en is er veel sociale corrtrofe. Het voorzierrirrgerr niveau
is
hoog, alle dorpen hebben een scfroof en een super:rrrarkt. Daarnaast zijn er veel sportvoorzierrirrgerr en
allerlei vererrigingerr.
ln de winter worden tijdens fret Ouwe Strrrderklaas feest de gebeurtenissen van fret afgelopen jaar op
de
frak gerrorrrerr. Voor toeristen is dit feest vaak niet te begrijpen orrrdat fret nret rrarne Texelse
of`dorpse
aangelegenheden zijn die worden "gespeuld”. Het vererrigirrgsleverr speelt zicfr voor een deel in de
winter af, warrrreer rrrerr weer onder elkaar is. Daarnaast profiteren vererrigirrgerr ook weer van fret

toerisme, door bijvoorbeeld r:orrrrnefrrrarkterr te or:garriseren.

Befevirrgswaarde
Elk dorp heeft zijn eigen karakter, dat voor een deel orrtfeerrd wordt aan fret verleden. Den Bur:g is
stadser: en arrorrienrer:. Oosterend is het kerkdorp van boeren en vissers, hoewel ook daar de
verschillende strorrrirrgerr wat beter nret elkaar overweg ktrrrrrerr. Den Hoorn wordt gerrroedefijk en
rrrakkefijk gerroerrrd. Terwijl Oudeschild van oorsprong fret r:ode dorp is van de wadde1rvisser:s. De
Koog is los zand. hoewel ook daar wel wat gevierd wordt met fret dorp. De Cocksdorp is nog steeds
niet freferrraal Texel (volgens sorrrrrrigerr), rrraar wel een frecfrte gerrreerrscfrap. En Eijerfarrd froudt vast
aan de eigen scfroof en konirrgirrnedag. Deze beefderr leven vrij sterk en zijn een soort ster:eotyperr waar
iedereen kerrrris van freeft.
Daarnaast is er ook een beeld van de Texelaar: in fret algerrreerr, deze is gerrroedefijk, irrformeel, vindt
fret snel goed. De Texelaar lreef`t weinig op nret gezag en wil lekker bfijverr aarrrorrrrrrelerr. Overkarrters
rrroeterr zicfr voor:af niet nret fret doen en faterr van Texelaars gaan berrroeierr.
De konrst van rrieuwkorrrers is een ferrorrreerr dat zo oud is als Texel zelf. rrrerr is dan ook niet negatief
over al die overkarrters. Tocfr zijn er sorrrs wel wrijvingen. bijvoorbeeld waar fret gaat orrr overlast. De
overkarrters, sorrrs tegerrkarrters gerroerrrd, worden ervan bescfruldigd de eerste te zijn die klagcrr over
zaken die voor de langere bewoners lrorerr bij het eifarrd, bij voorbeeld fret vliegveld. Dit spel gaat over
en weer, sorrrs zijn fret juist de overkarrter:s die zich irrzetterr voor fret belrorrd van typisch Texelse zaken
en dat wordt dan wel weer gewaardeerd. Verrrieuwirrg wordt sorrrs als een bedreiging voor fret Texelse
gezien, in andere gevafferr wordt er dankbaar gebruik van gemaakt.
Toeëigerringswaarde
De Texelse Courant, fret Orrwe Surrderklaasfeest, de TESO. de Historische Vererrigirrg en fret afzetten
tegen Overkarrters en rrrirrder echte Texelaars dragen bij aan fret gevoel dat fret eifarrd van Texelaars is.
Als dat gevoel verdwijnt dan korrrt Texel in beweging, bijvoorbeeld zoals bij de dreigende over:rrarrre
van de TESO. Dat in bewcgirrg komen kan een tijdje duren, rrrissclrierr ligt dat aan de gerrroedelijke
aard van de Texelaar(froewel er rratuurfijk allerlei Texelaars zijn). Er is wel een soort weerstand tegen
plannerrrnakerij en dure adviezen van overkanters.
ln de toeristensector wordt in de kfeirre farrriliebedrijverr vaak frard gewerkt, niet alleen meer in de
zomer. Ouders korrren daardoor: sorrrs wel kr:ap te zitten nret hun tijd.
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Politiek-bestuurlijke aspecten
Gebruikswaarde
Elk dorp heeft een dorpscorrrrrrissie, en die worden serieus gerrornen door de gerrreente. Een keer per
jaar gaat de gerrreente langs bij de dorpscorrrnrissies en aan de punten die dan naar voren komen wordt,
als dat nrogelijk is, wat gedaan. De gerrreente doet pogingen orrr brrrgers bij de beleidsvorrrrirrg te
betrekken, bijvoor:beefd door fret rritbrerrgen van een discussienota. Daarnaast zijn er verschillende

organisaties die een bepaald belang befrartigen.
Belevirrgswaar:de
Er is vaak gerroernd dat de gerrreente veel door de vingers ziet, rrraar dat er langzaam verandering in
korrrt. Het beleid is incorrsequerrt en dat veroorzaakt onvrede. Wat de een voor elkaar krijgt, wordt de
ander orrrrrogefijk gerrraakt. Dit ondergraaft ook fret gezag van de gemeente en creëer:t een houding van
eer:st doen en dan de ver:gr1rrrrirrgen regelen. Er is ook begrip voor de lastige situatie van de gerrreente.
Texel 2030 is voor veel rrrerrserr een plan van TVL ofvan de VVV, rrraar niet van de frele Texelse
bevolking.
Positief punt is volgens sorrrrrrigerr dat er eindelijk een keer rragedacfrt werd over de toekomst, rrraar
arrdererr vinden dat niet zo nodig.
Aan de ene kant heerst fret gevoel dat er duidelijkheid rrroet korrren zodat iedereen weet waar frij aan toe
is. Dan kan er ook betere frarrdfravirrg plaatsvirrderr. Aan de arrder:e kant bestaat er een weerstand tegen
al die dtrre pfarrrrerrrrrakerij en wiflerr rrrenserr gewoon doorgaan net als vr:oeger. Plannen worden vaak
als een bedreiging gezien die de rrrogelijkhederr in de toekorrrst beperken. Tocfr zien ook zij een aarrtaf
orrtwikkefirrgerr die vroeger niet speelden. Bijvoorbeeld de grote gronddruk, orrzekerfreid over
verziltirrg en zeespiegelrijzirrg en de verandering van fret larrdscfrap.
Toeëigerrirrgswaarde
Er is weinig verborrderrlreid nret de gerrreente. Tocfr zijn veel rrrerrserr erg betrokken bi_j de
orrtwikkefirrgerr op fret eifarrd. Maar weinig rrrerrserr kunrrerr zicfr virrderr in Texel 2030. Dit ligt niet eens
zozeer aan de rriteindefijke tritkorrrst. Het beeld dat is bfijverr hangen is dat van vier extrerrre scerrario`s
orrtwikkefd door overkarrters. Daarnaast is 2030 te ver weg. Agrariër:s kurrrren zicfr niet terug virrderr in
fret verfraaf en lrebberr daarom een eigen visie gerrraakt. Dit frceft niet zozeer nret fret uiteindelijke
scenario te rrrakerr rrraar vooraf met de rrrarrier waarop de sccnario`s zijn genraakt en de disctrssie over:
fret orrderwaterzetterr van bepaalde polders. Een ander kritiek punt was dat er afleerr tussen vier
scenario`s rrrocfrt worden gekozen, rrrerr kon geen eigen scenario rrrakerr.

Conclusie

De interviews lrebberr een groot aarrtaf onderwerpen opgeleverd op de verschillende
leefbaarheidsaspecten. Tegen fret einde van de interviews kwarrrerr er weinig nieuwe ondervverpen bij,
wat aangeeft dat er een vrij volledig overzicht is gecreëerd. De rrrerrirrg van de rersporrdenterr over de
invloed van fret toerisrrre op de leefbaarheid was vaak genuanceerd. Men ziet veel voordelen, rrraar: ook
rradeferr.
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6

Analyse van de resultaten

ln dit froofdstuk geven we onze irrter:pr:etatie van ‘leefbaarlreidskwesties'. Bij fret bepaferr van
leefbaarlreidskwesties lrebberr we gekeken naar de r:esultaterr zoals die naar voren kwarrrerr trit de
bestuder:irrg van beleidsstukken en de interviews. ln tabel 4 en 5 wor:derr deze resultaten met
tr:efwoorderr aarrgegeverr. We lrebberr ons ver:vofgerrs even los gerrraakt trit fret keur:slijf van fret
feeüraarfreidsnrodef en dwars door afzorrder:fijk gerroerrrde aspecten, die zaken op elkaar: betrokken,
welke sarrrerrlrarrgerrde vraagstukken opfever:err. Niet alles wat trit de orrder:zoeksbr:orrrrerr naar vor:err
kwarrr lrebberr we daarbij terug faterr korrren. We lrebberr ons beperkt tot froofdlijrrerr.
Leefbaarfreidskwesties lrebberr we breed opgevat, zowel betrekking frebberrd op irrvloederr van fret
toer:isrrre als op feefbaar:freidskwesties, waar fret toerisrrre wellicfrt een r:ol in speelt ofals katalysator: op
zou kunrrerr treden.
Als de r:esultaterr trit de interviews worden overzien blijkt dat rrrerr een gr:oot aarrtaf aspecten gerrreerrscfrappelijk wordt gerroernd. Sorrrs wor:derr deze aspecten bijna urrarrierrr als positief aangeduid, dan
weer als negatief`. Er zijn ook aspecten genoerrrd waar de een een positieve fadirrg aan hecfrt en de ander
juist een negatieve. We belrarrdelerr deze orrder:werperr door elkaar orrrdat eerrsgezirrdlreid of ver:sclrif
van rrrerrirrg niet veel zegt nret fret kfeirre aarrtaf orrdervr:aagderr. Op dit rrrorrrerrt is fret ons meer te doen
orrr een breed beeld te scfretserr van gerroerrrde kwesties. Orrr de ver:dclirrg van rrrerrirrgerr, de zwaar:te
van argurnerrterr en nadere detaillering daar:varr te kerrrrerr zou ver:vofgorrder:zoek op grote scfraaf, met
een gestarrdaardiseer:de vragenlijst, nodig zijn. Boverrdierr kan pas een werkelijke beoordeling van
argumenten en belarrgerr plaatsvinden in fret interactieve proces van een
LeefbaarheidsEffectRapportage, waarin betr:okkerrerr bijeen wor:derr gebr:aclrt, kosten en baten worden
afgewogen in een orrder:frandelirrgspr:oces, en creatieve alter:rratieve oplossirrgerr kurrrren wor:derr
verkend.
Vergelijking leefbaarheid in beleidsstukken en interviews

We begirrnerr nret rrogrrraafs tabel 5 te plaatsen, waarin werd aarrgegeverr welke feefbaarfreidsaspecterr
in beleidsstrrkkerr worden genoemd. Daarna geven we een vergelijkbaar sclrerrra, waar:in de kwesties,
die trit de inter:views naar voren kwarrrerr (zie tabel 6), zijn geplaatst. Beide sclrerrra's wor:derr nret elkaar

vergefekerr. De eer:der: in froofdstuk 4 gepresenteer:de tabel 5 gaf fret volgende beeld over: fret beleid:

Ruimtelijke

Economische

_

Sociaal-cufturele

Politiek-bestuurlijke

Aspecten

Aspecten

aspecten

Aspecten

GebruiksWaarde

Harrdlravirrg
rrredegebr:uik

Bouw
per:sorreelsworrirrgerr

Voorzierrirrgerr in
dorpen

Br:ede discussie over
r:ecr:eatie nota

Woningvoorraad
beper:kt

Orrder:zoek naar
kerrrrisirrstituten

Cerrtr:u1rr voor werk
en irrkorrrerr

Uitbreiding aarrtaf
fietspaden

Mogelijklrederr
agr:ariscfr
natuurbeheer

Slaappfaatserr plafond
BefevirrgsWaarde

.

ToeëigeningsWaarde

Afwisselirrg open en
nreer gesloten
larrdsclrapperr

Kwaliteitsver:beterirrg
toer:istiscfr pr:oduct

lrrpasbaarfreidstoets
grote bouwprojecten
Harrdlravirrg
rrredegebr:uik

Tabel 5: Het leefbaarlreidsrnodef ingevuld varrtrit fret beleid
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Subsidie voor
tuurrwallerr en
sclrapexrboeterr

Wanneer fret leefbaarheidsmodel op basis van dc interviews wordt ingevuld ontstaat het volgende
modal:

Economische

Sociaalwulturale

Politieiebcstuurlijke

aspecten

Aspecten

Aspecten

Overblijvcn van
rustige gebieden

Werkgelegenheid

activiteiten in winter

Bctrokkcnhcid
burgers bij gemeenten

Kunnen vermijden
drukte

Problemen
agrarische sector

Beperkte
woningvoorraad

Weinig hoogwaardige
werkgelegenheid

Omzetting
kampeerplaatsen in
bungalows

Werkdruk nccmt toc

Langere druk

Balans economie

Eigen identiteit
dorpen

Gcmccntc
inconscqucnt

Variatie van het
landschap

Vcrschuiving naar
luxc-t0crist

Dorpen hcchtcr dan
Den Burg

Draagvlak Texel 2030
Visie gcmecntc

Behoud
d0rpcnV00ruitgïmg

Concurrentie in Dc
Koog

Eigen karakter: Texel
Wrijvingen met

Veel plannen cn

van dc natuur

(Horeca, detailhandel)

nieuwkomers

onderzoek door

Bungalows weinig
Texels

Aandeel jongere
toeristen

Vccl voorzieningcn

Ruimtelijke aspecten

GCbl'llikSWaarde

BCl€Vil1gSWaarde

Rol van
dorpscommissics

0V€I`källICl`S

Toêëigcnings
waarde

Dc Koog weinig

Landbouw:

Hcchtc, open

Texels

schaalvergroting cn
bcdrijfsvccrbrsding

gemeenschap

Schuren vaak lelijk

Scepsis over:
mogelijkheden
Texelse producten

Betrokken bij
landschap

Sommige
ontwikkelingen onTcxcls

Eigen krant, TESO cn
Ouwe Sunderklaas

Vcwbondcnhcid met
gemezcntc
Verbondcnheid
proces Texel 2030

Soms gebieden
afgesloten
Tabel (vi I,ccIbzxurlucidskwcstics op basis van dc interviews

36

Wanneer beide schema’s vergeleken worden blijkt dat de meeste aspecten waaraan
aandacht besteed
wordt in de beleidstukken naar voren komen ook naar voren komen uit de interviews.
Dit geldt voor:
-

Afwisseling behouden tussen open en gesloten landschappen.
Onderzoek naar uitbreiding kennisinstituten voor meer hoogwaardige werkgelegenheid
Voorzieningen in de dorpen
Woningvoorraad
lnpasbaarheidstoets grote bouwprojecten
Brede discussie recreatienota

-

Mogelijkheden agrarisch natuurbeheer onderzoeken

-

Slaapplaatsenplafond

Daarnaast is er een aantal punten die uit de interviews naar voren komen die niet in de
behandelde
beleidsstukken onder de aandacht komen. Dit hoeft niet te betekenen dat er niets mee
gebeurt. Zo heeft
de gemeente onlangs het handhavingsbeleid aangescherpt. Bovendien valt te
bezien in hoeverre iedere
leefbaarheidskwestie aandacht behoeft van de gemeentelijke overheid. De volgende aspecten
zijn niet
duidelijk terug te vinden in de behandelde beleidsstukken:
·
-

Het beleid ten aanzien van jongeren
Omzetting kampeerplaatsen in bungalows
De verhouding horeca en detailhandel in De Koog
De verbondenheid met de gemeente
Consequenter beleid van de gemeente

-

Bestaanszekerheid ondernemers in De Koog

Om deze kwesties nu te groeperen en met maatstaven van leefbaarheid in verband te
brengen, laten we
in het volgende nog kort de belangrijkste kenmerken van leefbaarheidscriteria terugkomen.
Toets aan leefbaarheidsoverwegingen
ln het theoretische hoofdstuk kotnt leefbaarheid naar voren als een aspect dat met opvattingen
en
waarden te maken heeft, maar ook met aspecten als vitaliteit. We zijn daarbij uitgegaan van
positieve
en negatieve leefbaarheidscriteria die zijn samengevat in de termen:
¤
Vitaliteit en levensvatbaarheid
Balans dan wel scheefgroei en onomkeerbare gevolgen
'
onvrede
en spanning, die betrekking kan hebben op allerlei vormen van onbalans, zoals:
'
•
verandering,
•
aantasting van vrijheid
•
onmacht, door ontoegankelijkheid en on-openbaarheid, onrechtvaardigheid,
onbespreekbaarheid, ononderhandelbaarheid en miskenning
•
onaanvaardbaarheid, niet kunnen aanpassen.
De naar voren gebrachte vraagstukken zullen we op grond daarvan nader bekijken. We
groeperen de
vraagstukken nu meer thematisch. waarbij ruimtelijke, economische, sociaal-culturele en
politiekbestuurlijke aspecten naast elkaar worden gezet.

Leefbaarheidskwesties en het toerisme
Kwesties gaan over onderwerpen, die belangrijk worden gevonden, die in dit geval met
leefbaarheidsoverwegingen in verband kunnen worden gebracht en vooral: waar men iets mee zou
moeten. Als er al geen aanleiding is voor beleid, dan zou er tenminste aaleiding zijn ommogelijk
tegenstrijdige standpunten systematisch in een LeefbaarheidsEffectRappoitage naast elkaar te leggen.
We geven eerst een analyse van het toerisme in direct verband met leefbaarheid. Daarna kijken
we hoe
het toerisme een factor is in ontwikkelingen die op zichzelf al leefbaarheidsvraagstukken opleveren,
los
van het toerisme. Gebruik is gemaakt van zowel de beleidsstukken als de interviews.
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Over het algemeen is de opinie over het toerisme gematigd positief. Men ziet de noodzaak ervan in.
Men erkent dat toerisme de belangrijkste economische drager is van het eiland en dat toerisme ook in
sociaal-cultureel opzicht het eiland 'open maakt' naar de buitenwereld, kortom positieve
leefbaarheidseffecten. Maar er zijn twijfels die in termen van leefbaarheid serieus genomen moeten
worden.

Omgaan met verandering
Om te beginnen gaat het om toeristische ontwikkeling, die na een periode van trage groei en zelfs
stagnatie, nu de laatstejaren een hoge vlucht neerrrt. Deze groei veroorzaakt bij verschillende
groeperingen een gevoel van dreiging en onzekerheid: men weet niet goed waar het trit zal komen. Het
slaapplaatsenplafond geeft weliswaar enige zekerheid, maar het aantal overnachtingen is daarmee nog
niet onder controle. Met het maximum slaapplaatsen kan het aantal overnachtingen nog ttink groeien.
Voor belanghebbenden bij het toerisme is de groei gewenst, omdat men niet meer alleen van het
hoogseizoen meent te kunnen bestaan. Ook hier lijkt onzekerheid en twijfel te bestaan over welke
groei op termijn de ecorrorrrisclre bestaansbasis kan blijven garanderen.
Aanpassing toeristisch productieproces
Na de periode van stagnatie is de toeristische productontwikkeling met nieuw elan ter hand gerrorrrerr.
Promotie en marketing voor nieuwe doelgroepen heeft effect gehad. Ondernemers oriënteren zich nu
op een internationale rrrarkt. Deze verdere professionalisering van de sector betekent een breuk in de
benadering van het toerisme, vergeleken met het verleden van kleinschalige ondernemers. De vraag is
in hoeverre deze vitalisering door allerlei belanghebbenden op het eiland gevolgd kan worden.
Smalle basis voor werkgelegenheid
Toerisme is een zo dominante inkomstenbron geworden dat daarmee de totale ecorrorrrisclre basis smal
is te noemen. Er is weinig hoogwaardige werkgelegenheid en er zijn weinig andere economische
sectoren van betekenis. Om deze reden wenst men onderzoek naar uitbreiding van op het eiland
gevestigde kerrrrisirrstituten voor meer hoogwaardige werkgelegenheid.
Ongelijke kansen
De vitaliteit van het toerisme geldt niet in alle onderdelen. De aanbieders van verblijfsaccornrnodatie

hebben het goed. De horeca gaat het minder goed af. Er is veel concurrentie en men richt zicfr
noodgedwongen op de overleving op de korte termijn. Jongeren vormen een belangrijke doelgroep, die
tevens een belangrijke bron van overlast zijn.
Gcbalanceerde rrrarkt

De geïnterviewden lijken in het algemeen een voorkeur af te spiegelen voor een gebalanceerde vorm
van toerisme: voor elk wat wils. Niettemin leeft het beeld dat het toerisme steeds luxer wordt.
Monocultuur
Het toerisme dreigt niet alleen een economische monocultuur te worden, maar is sterk beeldbepalend in
het type rrrerrserr dat wordt aangetroffen in de openbare ruimte (duidelijk toerisrrre), het aantal (bijna
43,000 slaapplaatsen en bijna 4.000.000 overnachtingen tegenover ruim 13.000 inwoners), de

vormgeving en bestemming van gebouwen. De groei van het aantal bungalows gedtirende de afgelopen
tien jaar springt in het oog, Juist in dat verband beschouwt men de toeristische ontwikkelingen als onTexels. Bij sorrrrrrigerr leeft het gevoel dat toeristen en mensen van buitenaf, die snel geld willen
verdienen, de dienst uitmaken.
lnpassing en vormgeving
lir bestaat zorg over de inpasbaarheid van grote projecten, zoals bungalows ofhet vernieuwde
havencomplex in Oudeschild. Bungalows zien er hetzelfde uit en zijn duidelijk niet bestemd voor
reguliere bewoning. Ook op andere plekken van de openbare ruimte wordt de vormgeving sterk
bepaald door het toerisrrre, zoals de Dorpsstraat in De Koog etc. Deze plekken leken eerder aan 'erosie‘
te leiden, dan dat ze er door het toerisme op vooruit zijn gegaan. Er treden de laatste jaren in de Koog
verbeteringen op en er wordt getracht meer éénheid in het straatbeeld te creeëren. De situatie is ten
opzichte van het verleden verbeterd en ook bij de plannen voor de nabije toekomst lijken inpassing in
het straatbeeld en kleinschaligheid aandachtspunten te zijn.
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Knelpunten en keuzevrijheid
Enerzijds levert het toerisme specifïeke knelpunten op. De Koog en Groeneplaats
noemt rrrerr als
voorbeelden hoe het eigenlijk niet zou rrroeterr. Anderzijds is het idee dat het mogelijk
is de drukte te
ontvluchten, erg prettig. De concentraties van toeristen op bepaalde plekken
worden gewaardeerd.
voorzover fret elders daardoor rustig blijft. Dat laat onverlet dat op deze `hot
spots’ de overlast Hinke

vormen kan aannemen (geluidhinder, vervuiling, vernieling, drukte).

Toch zijn er ook positieve kanten gemeld over het toerisme, wat in de besloten
eilandgemeenschap een
open en levendige sfeer brengt.
Voorzierrirrgerr en drukte
Toerisme is nog wel een belangrijke basis voor een hoogwaardig voorzieningenniveau
(winkels,
infrastructuur) in de dorpen en in de open ruimte. Men lijkt zich van dit positieve
effect wel bewust te
zijn. Maar hierin manifesteert zich tevens onder meer ook de toegenomen drukte
op het eiland.
Het blijft langer druk en voor de ondernemers geldt een grotere werkdruk tijdens
het hoogseizoen en de
rest van het jaar.

Toerisme als factor in algemene leefbaarlreidskwesties
Er is niet alleen sprake van directe effecten van toerisme op leefbaarheid. ln sorrrrrrige
gevallen speelt
toerisme een rol, maar gaat het deels om andere zaken. Toerisme kan dan andersoortige
problemen
aanscherpen. We kijken achtereenvolgens naar de woningmarkt. natuur, de landbouw en de Texels
identiteit.
On-balans toeristisch verblijfen reguliere woningbouw
De groei in het aantal aanwezige toeristen en de bouw van grote bungalowprojecten
staan in schril
kontrast met de beperkte mogelijkheden voor woningbouw. Er is zeer beperkte
opvang mogelijk voor
eigen bevolkingsgroei. Jeugd trekt weg (komt, indien mogelijk op latere leeftijd weer terug)
en de
bevolking vergrijst sterker dan elders in Noord-Holland het geval is.
Afwisselirrg
Er is sprake van een gevarieerd natuur- en cultuurlandschap. Door de respondenten worden
in het
algemeen benadrukt dat de afwisseling tussen open en gesloten larrdsclrapperr behouden
rrroet blijven.
Zowel vanuit schoonheidsbeleving als vanuit overwegingen van identiteit (typisch Texels)
kan dit een
positief leefbaarheidsaspect worden genoemd. Negatief is de zorg over het behoud daarvan.
Een
belangrijke rol daarbij is weggelegd voor de landbouw, als grootste grorrdgebruiker.
Sommigen rrrakerr zich zorgen over het verdwijnen van de openheid door meer beplanting
ten behoeve
van het 'wegwerken' van toeristische accommodatie. Anderen juichen dit laatste toe.
Kracht natuurbelang
Natuur wordt voornamelijk positief beoordeeld. Er is 4.000 hectare natuur op 'Texel,
die voor een groot
deel bestaat uit duingebieden. Vooral in de vochtige duingebieden worden veel zeldzame
planten
aangetroffen. Bij de natuur, die bijna een kwart van het grondgebied beslaat is sprake
van vitaliteit en
tritzonderlijkheid. Een deel van de rechtvaardiging voor een actief natuurbeleid wordt gezocht in
de
mogelijkheden voor rustige recreatie.
De natuur is in handen van voornamelijk twee grote beheersorganisaties:
Staatsbosbeheer en
Natuurrnonurnenten. De zeggenschap van bewoners over een kwart van hun grondgebied is daarmee
beperkt. Tijdens de toetsing van een sterk natuurgericht scenario in het kader van Texel 2030
leidde
een veel verdergaande natuurontwikkeling in de huidige landbouwgebied tot ongerustheid.
Van belang is voor agrarische sector dat wetenschappelijke gegevens duidelijk rrrakerr wat
de toekomst
is van zeespiegelstijging, verzilting van het eiland e.d. en hoe nieuwe vormen van landbouw
daarop
zouden kurrnerr inspelen.
De aanwijzing van het duingebied tot Nationaal Landschap kan de vrees versterken dat
geleidelijk meer
landbouwgrond wordt orngevorrnd tot natuur. Anderzijds is het beleid van de grote natuurorganisaties
de laatste tijd minder gericht raakt op scheiding en meer op verweving van functies.
Voor de agrariërs is een toenemende rol weggelegd als natuurbeheerders.
Landbouw onder druk
Vooitvloeiend uit het voorgaande is het van belang dat de landbouw nieuwe stevigheid vindt in haar

bestaansbasis. De (inter-)nationale markt voor landbouwproducten en de bedrijfseconornische

voorwaarden voor uitoefening van landbouw rrrakerr deze sector kwetsbaar en veroorzaakt veel
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onzekerheid. Ruimteclaims voor bouwen, natuur en toerisme gaan vaak ten koste van de landbouw.
Het aantal bedrijven is aanzienlijk teruggelopen, hoewel dit niet in dezelfde mate geldt voor het
landbouwareaal. Deze ontwikkeling vergt ook een open oog voor nieuwe kansen. De agrarische sector
ziet haar toekomst enerzijds in gezonde grote bedrijven die kunnen blijven meegaan met nieuwe
ontwikkeling en anderzijds in verbrede bedrijven waar landbouw wordt gecombineerd met toerisme,
natuurproductie/beheer of het toeleggen op gecertifïceerde producten.
De afwisseling tussen veehouderij, akkerbouw en bloernbollenteelt levert een gevarieerd landschap op,
wat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Texel.
Agrariërs wijzen op het belang van een sector die niet afhankelijk is van het toerisme en tegelijkertijd
een deel van het toeristisch product levert (landschap, producten, verblijfsaccomrnodatie).
Uitholling van de agrarische sector zou de economische basis van Texel verder versrnallen.
ldentiteiten
Een positief leefbaarheidsaspect is dat de identiteiten van de verschillende dorpsgerneenschappen nog
steeds verschillen en Texelaars met gemeenschappelijke festiviteiten en een actiefverenigingsleven
hun eigenheid kunnen onderstrepen, ook tegenover de toeristen. Anderzijds maakt het toerisme Texel
sterker bewust van het eigen karakter.
Eilanders en overkanters
De veranderingen die plaatsgrijpen in toeristische ontwikkeling en natuurontwikkeling alsmede de
houding tegenover een onder druk staande agrarische sector worden op scherp gezet in de
besluitvorming over deze kwesties, met name waar tegengestelde opvattingen en houdingen zich
openbaren tussen de echte eilanders en de overkanters. De tegenstelling doet zich voor op tenminste
drie terreinen: ten eerste is er een andere ‘cultuur` om met elkaar zaken te doen. De eilanders
weerspiegelen meer de traditie van een kleine gemeenschap met korte lijnen tussen betrokkenen. De
overkanters, zeker wanneer dat nieuwkomers van recente datum zijn, zullen eerder hechten aan
procedures, waarin beslissingen goed zichtbaar worden gerrorrrerr. Dit trit zich ook in de manier waarop
toeristische elementen worden gerealiseerd. Ten tweede betwist rrrerr elkaar op het gebied van
rechtmatigheid: eilanders doen het op hun manier en zullen geneigd zijn overkanters minder recht van
spreken te geven. Voor overkanters is dit een vorm van uitsluiting, die zeker het aspect van
leefbaarheid raakt. Ten derde lrebberr ze andere oriëntaties ten aanzien van veranderingen die zich op
het eiland voltrekken. Eilanders zijn meer gewend dat bedrijvigheid van medebewoners soms nadelige
effecten op de omgeving lrebberr, terwijl overkanters vaak speciaal naar Texel zijn gekomen vanwege
speciale kwaliteiten zoals rust en natuur. ln de piramide van leefbaarheidsdomcinen gaat het zowel dan
om kwesties van uitsluiting als remrning van ontplooiing.
Tot zover zijn de leefbaarheidsaspecten in verband te brengen met concrete vraagstukken van
levenskracht, bestaansvoorwaarden, dreigingen. onzekerheden en rniskerming. Leefbaarheid komt
echter niet alleen in het geding door wat er aan de hand is, rrraar ook hoe er mee wordt omgegaan, Als
algemene conclusie, naast dat het met het toerisme in grote lijnen positief wordt beoordeeld (hoewel
zich concrete knelpunten voordoen), zouden we willen stellen dat met name gevoelens van onvrede
voortkomen uit de omgang met kwesties.
Sociale betrokkenheid
Wat er op Texel plaatsvindt. gaat zelden onopgemerkt voorbij. Bij de burgers is een grote
betrokkenheid bij ontwikkelingen op Texel. Er zijn culturele en vrijetijdsverenigingen, waaronder een
grote historische vereniging, en belangenorganisaties, Er bestaat het zogeheten Lindeboom overleg, een
informele bijeenkomst van gemeentebestuurders met vertegenwoordigers van belangrijke organisaties.
De Texelse Courant is een andere bindende factor voor de eilandbewoners. Deze positieve
betrokkenheid heeft als keerzijde dat ook allerlei conflicten kunnen blijven doorwerken, die in een

meer oppervlakkig levende gerrreerrscfrap al snel vergeten zouden zijn. Dat betekent ook dat gevoelens
van onvrede zich geleidelijk kunnen opbouwen en tegenstellingen min of meer vaste vorm kunnen gaan
aannemen. Het is soms niet eens de tegenstelling die op zich zwaarwegend is. als wel de een aanleiding
om tegenstellingen te laten oplaaien. Dit is verre van typisch Texels, maar wel iets wat in een kleine
gemeenschap zich kan voordoen. Hierin kunnen allerlei vormen van uitsluiting en rniskerming zich
openbaren.
ln wezen heeft de gemeentelijke overheid de mogelijkheid om een krachtig draagvlak voor haar beleid
op te bouwen, niet alleen door het Lindeboomoverleg, maar ook door haar kontakten met de
dorpscornrnissies. Het overleg met deze laatste schijnt zich te beperken tot een frequentie van éen maal
per jaar.
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Onduidelijke rol van de gemeente

Een gevoel dat door de geïnterviewden vrij eensternrnig werd verwoord. is dat de gemeente ten tijde
van beperkte toeristische groei en stagnatie op de `traditionele` wijze dit vraagstuk aanpakte. ofbeter
gezegd niet aanpakte. Het beleid bevestigde afspraken die in het informele circuit al waren voorbereid.
De snelle groei veroorzaakte onrust en nieuwe mogelijkheden, die door de gemeente niet tijdig en
krachtdadig in helder beleid zijn omgezet. De initiatieven voor het project `Texel 2030` zijn dan ook
niet door de gemeente geïnitieerd. maar door de toeristische sector zelf.
Ook nu neemt de gemeente een afwachtende houding aan ten aanzien van het project Texel 2030, de
initiatieven vanuit de agrarische sector en zelfs het onderhavige onderzoek. Op zich is het volledig
legitiem bijvoorbeeld af te wachten tot er al dan niet een leefbaarheidprobleern aannemelijk is gemaakt
en zich afzijdig te houden van initiatieven van onderop dan wel van buitenaf`, maar onduidelijk is welke
rol de gerrreente dan wel op zich wil nemen.
Handlravingsbeleid
ln het (recente) verleden heeft volgens de inforrnanten de gemeente weinig toezicht gehotrden op
naleving van regels en afspraken, waar het de toeristische expansie betreft. De gemeente heeft
inmiddels het handhavingsbeleid aangescherpt, maar de opgebouwde onvrede vreet door. Nog steeds
wordt het principe `eerst doen, dan vragen’ niet als verwerpelijk beschouwd en wordt daarmee in
wezen het gezag van de gemeente ondergraven. Hier ontbreekt dus vertrouwen als
leefbaarheidselement. Het verleden waarin de gemeente geen heldere lijnen gaf, dingen liet gebetiren
en slecht handhaafde, werkt door in huidig imago.
Texel 2030: voor en door wie?
Het project Texel 2030 is weliswaar een initiatiet`dat op het eiland is geboren, maar vooral een actie
van de meest bij het toerisme betrokkenen: TVL en de VVV, en niet, zoals enkele geïnterviewden
stellen iets van de texelse bevolking als geheel. De uitwerking en procedure waren in handen van
overkanters. Geen Texelse overkanter, maar echte overkanters. ln het proces is de rol van experts van
elders prominent geweest. Voor de bewoners, die in een bepaalde f`ase geraadpleegd zijn over een
viertal scenario’s om ontwikkelingsrichtingen te verkennen. was de inzet te abstract. De scenario’s
waren te extreem en te ver weg in de tijd gesitueerd. De keuze voor een richting uit deze scenario`s is
vervolgens weer door experts gedaan. Men mocht zich alleen over de `denkrichtingen’ uitspreken en
niet over werkeli_jke keuzes in een dichtbij gelegen scenario, waar men voor de opbouw ervan zelf
betrokken was. Het draagvlak ervoor lijkt daardoor beperkt. De afwachtende rol van de gemeente, de
introductie van een geheel nieuwe stijl van nadenken over de toekomst, het abstractieniveau en verre
tijdshorizon, rrrakerr het project nog niet tot volledig een Texelse ondernenring. Hoewel een aanzienlijk
aantal volwassenen en middelbare scholieren bij het proces zijn ingeschakeld, leeft toch het gevoel dat
een veel breder segment van de bevolking erbij ingeschakeld had rnoeterr zijn.
Wel wordt zeer positief gevonden dat er eindelijk een keer nagedacht werd over de toekomst, hoewel
meer traditionele texelaars zich weer lijken te keren tegen `tegen dure plannemnakerij’. Heldere
plannen en handhaving bedreiging weer mogelijkheden in de toekorrrst voor sorrrrrrigerr, die welvoeren
bij de traditionele gang van zaken. Men wordt nu ook geconf`ronteerd met ontwikkelingen die vroeger
niet speelden: gronddruk, onzekerheid over verzilting en zeespiegelrijzing en de verandering van het
landschap.
Bij Texel 2030 ging het dus om gedeeltelijke inbreng van de bevolking (niet bij voorbereiding
scenario's en uiteindelijke keuze), een proces met een onduidelijke status ten opzichte van het beleid

van de gemeente, onbekendheid met lange termijn denken en extrerniteit van de scenario's en een
belangrijke rol van niet-Texelaars die weinig bleken ingevoerd in de specifieke Texelse cultuur en
verhoudingen.

Conclusie
ln deze analyse blijken sorninige leefbaarheidskwesties in verband met toerisme op Texel op het
bestaansniveau te liggen, sorrrrrrige op het niveau van sociale acceptatie en andere op het niveau van
ontplooiing te liggen. Het gaat bovendien om kwesties van vitaliteit en balans.
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Samenvattend, gaat het om:

-

-

omgaan met veranderingsprocessen
het tempo en de wenselijkheid van de toeristische groei, die zich vooral uit in
seizoensverlenging
de plaats van het toerisme op de (smalle) economische basis van het eiland
de betekenis van het toerisme voor het voorzieningenniveau
de positieve en negatieve invloeden van een toeristische monocultuur op de ruimtelijke
vormgeving en diversiteit
de plaats van toerisme in ontwikkelingen op het gebied van natuur en landbouw
het belang van toerisme voor locale identiteit
de verschillende wijze waarop tegen toerisme en natuur wordt aangekeken door eilanders en
overkanters
de relatie tussen gemeente en burgers

de rol van de gemeente en het handhavingsbeleid
de plaats van nieuwe beleidsinitiatieven ten aanzien van toeristische ontwikkeling, i.c. Texel
2030

Enerzijds gaat het bij deze kwesties om inhoudelijke zaken (wat?) en anderzijds om de proceskant, op
welke wijze men met de inhoudelijke zaken omgaat (hoe?). Juist waar leefbaarheid gediend is met
levensvatbaarheid en zich kunnen ontplooien vormen zeggenschap over de eigen leefsituatie en mee
kunnen praten in beleidsprocessen een sleutel voor een leefbare omgeving. Gewicht van de ene
belangengroep vraagt om tegenwicht van de andere om vervolgens in een betere toestand van
evenwicht te geraken. Natuurlijk is een zekere ongelijkheid, onrechtvaardigheid en onevenwichtigheid
in geen enkele samenlevingsvorrn uit te bannen. Maar zaken kunnen vaak 'beter‘ worden gedaan. Het
inschakelen van belangen ten behoeve van medezeggenschap over de leefomgeving kan ook nieuwe
standpunten en inzichten opleveren. 'Let's make things better...and let's make better things'l
llet onderzoek heeft aspecten met betrekking tot leefbaarheid globaal in kaart willen brengen. De vraag
is nu hoe rrrerr daarmee verder gaat. ln het volgende hoofdstuk worden daarvoor aanzetten gegeven.
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7

Hoe nu verder met leefbaarheid?

ln het voorgaande hoofdstuk is een aantal leefbaarlreidskwesties naar voren gekomen. Deze kwesties
verdienen aandacht bij de toekomstige beleidsvorming. De LeefbaarheidEffect Rapportage kan
daarvoor een aanknopingspunt bieden. De LeefbaarheidsEf`fect Rapportage in verband met het toerisme
zal in het geval van Texel niet op zichzelf staan. Toerisme is, zoals eerder werd gesteld. de
:
belangrijkste drager van Texel's ecorrorrrie en een belangrijke bepaler van de ruimtelijke kwaliteit op
het eiland. Het ligt dus voor de hand de LER in te voegen in het beleid voor toeristische ontwikkeling
en het algernerre toekornstbeleid voor Texel. Dit beleid speelt op verschillende niveaus en elk niveau
vraagt om een eigen aanpak.
ln de volgende paragrafen zullen we mogelijkheden daarvoor uitwerken. Essentieel is dat op deze wijze
leefbaarheid op een systematische manier bij de beleidsvorming wordt betrokken.

Objectieve maatstaven of LeefbaarheidsEff`ectRapportage?
Deze, in dit onderzoek gevonden, leefbaarheidskwesties geven voldoende aanleiding om leefbaarheid
meer systematisch aandacht te geven. Aan het slot van het vorige hoofdstuk werd al gewezen op het
bestaan van inhoudelijke vraagstukken en kwesties die te maken lrebberr met de proceskant, hoe rrrerr
met vraagstukken omgaat. Juist in dat laatste, de proceskant, zijn veel kansen nog onbenut. Er zal
tenminste vastgesteld rrroeterr worden hoe rrrerr leefbaarheid in de toekomst bij het (toeristisch) beleid
betrekt van overheid en particuliere belangengroepen.
Uit de verkenning van het leefbaarheidsbegrip kwarrr naar voren dat er twee wegen open zijn:
l. Het beleidsmatig vaststellen van leefbaarheidsrnaatstaven en ‘rnonitoren' of aan deze maatstaven
wordt voldaan en zonodig bijsturen.
2. Het interactief benaderen van leefbaarheid in een LeefbaarheidsEffectRapportage of een ander
overeerrkornstig leefbaarheids-procesinstrurnent.
Ad 1. Objectieve beleidsrnaatstaven
Om tot objectieve maatstaven te komen is het van groot belang orrr vast te stellen wat de rol voor de
gemeente is als hoeder van collectieve belangen, in dit geval leefbaarheid. Duidelijke doelstellingen
rrroeterr dan in het beleid worden geformuleerd, die meetbaar zijn en waarvoor ook sturingsrnaatregelerr
beschikbaar zijn wanneer grenswaarden worden oversclrreden.
Om een paar voorbeelden te geven: de gemeente kan behalve het slaapplaatsenplafond een
bezoekplafond vaststellen over het gehelejaar. Meting kan makkelijk plaatsvinden orrrdat bezoekers
overwegend met de veerboot naar het eiland gaan. Voor watersporters, die direct naar de havens varen,
kan ook een monitoringsinstrument worden ontwikkeld. Juist omdat het eiland zo beperkt toegankelijk
is, ligt een sturingsinstrument voor de hand om het aantal bezoeken te reguleren: via de veerboot en
passanten aanlegplaatsen. De gemeente zou dan consequent deze doelen, meet- en strrringsrnaatregelen
rrroeterr hanteren.
Een ander punt zou kunnen zijn het verbreden van de economische basis. Hier is het meten
gemakkelijker dan het sturen. Texel zou zich sterk als aantrekkelijk vestigingsklimaat kurrnerr
profileren voor bedrijven die niet te zeer afhankelijk zijn van fysieke bereikbaarheid, maar vooral aan
het electronisch verkeer deelrrernen, of die zich ook in Den Helder zouden kunnen vestigen.
Lawaai en andere vormen van overlast kunnen verbonden worden aan maatstaven en vereisen een
streng handhavingsbeleid.
Bezwaar van deze objectieve benadering is dat de gemeente een zware rol krijgt toebedeeld, die ze ook
moet kunnen waarmaken, en dat groepen zich wellicht niet kunnen virrderr in de gekozen doelstellingen
of maatregelen. Een ander bezwaar is dat met een beperkt aantal objectieve leefbaarheidscriteria de
schijn kan worden gewekt dat het brede leefbaarheidsaspect voldoende is afgedekt en daardoor andere
dan wel nieuwe leefbaarheidskwesties niet op de beleidsagenda komen. Een representatief`, eilandbreed
onderzoek naar leefbaarheidskwesties is dan tenminste een voorwaarde om relevante
leefbaarheidskwesties in beeld te brengen.
Ad 2. Leefbaarheidsproces
Om het aspect van leefbaarheid uitdrukkelijk in te brengen in alle beleidsprocessen, die daarop van
invloed kunnen zijn, biedt het voordeel van een grotere flexibiliteit in het aandacht geven aan
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uiteenlopende kwesties. De eerder gepresenteerde LeefbaarheidsEffectRapportage levert stappen voor
het opsporen van kwesties en het beoordelen daarvan en het vinden van aanvaardbare maatregelen.
ln een interactieve vorm geeft het bovendien een plaats aan zeggenschap van betrokkenen. Het gaat om
de volgende stappen:

Organisatie:

-

-

Onafhankelijke
leefbaarheidsdeskundige
(rol: intermediair)
Betrokkenen platform

Oprichten platform:

-

Wie zijn betrokkenen?
Hoe bereikje de betrokkenen?
Organisatie overleg
. Frequentie
. Rollen (meebeslissen, meedenken,
meelezen)

Kennis verzamelen:

-

Hoe kan informatie worden
ingebracht?
Welke kennis wordt gebruikt'?
Welke informatie is gezaghebbend
en objectiverend?

-

Methodische vorm

-

-

Procesarchitectuur (lnfralab, Group
Decision Room, Strategische keuze
benadering)
Brainstormtechnieken (Delphi e.d.)
Box 3

De LER kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals al in hoofdstuk 3 is aangegeven:
reactie/`en pr<>-rzcrieff Wanneer het gaat om het verkennen van globale oplossingsrichtingen en het
onderzoeken van de effecten op de leefbaarheid van die oplossingsrichtingen, ligt een pro-actieve LER
voor de hand. Hiermee kunnen verschillende beleidsrichtingen worden vergeleken ten aanzien van hun
effecten op de leefbaarheid. ln zekere zin is het project Texel 2030 al een stap in deze richting geweest.
Texel 2030 is echter niet expliciet op leefbaarheid gericht geweest.
Wanneer het toetsen en zo mogelijk verbeteren van leefbaarheid een doelstelling van een dergelijk
beleidsproces wordt, kan de score op leefbaarheid een rol spelen bij de keuze van het beste alternatief
en kunnen negatieve effecten op leefbaarheid al in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
Wanneer er al een concreet beleidsvoornemen ligt kan de leefbaarheidseffecten daarvan in kaart
worden gebracht. ln dat geval zal sprake zijn van een 'reactieve LER‘. De effecten van het
voorgenomen beleid kunnen dan vergeleken worden met de bestaande situatie en getoetst worden op
leefbaarheid.
Of het nu gaat om een pro-actieve dan wel reactieve LER, het blijft van groot belang om steeds uit te
gaan van een interactief beleidsproces. waarbij betrokkenen gelegenheid krijgen om aan te geven waar
leefbaarheid in het geding is en na te denken over voor deze betrokkenen aanvaardbare of gewenste
effecten. De bedoeling is dat verschillende partijen daarin tot een gezamenlijke oplossing korrren. ln
zo‘n proces wordt met zorg aandacht besteed aan communicatie met en participatie van de bevolking.
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Dit hoeft bij lange na niet altijd tot 'consensus' te leiden, maar laat wel toe dat rrrerr elkaars argumenten
voldoende kan kennen en kan toetsen, waardoor uiteindelijke keuzen voor sornrnigen niet optirrraal zijn
maar wel aanvaardbaar.
Het onderhavige leefbaarheidsonderzoek is nog slechts een zoeklicht om de zin en mogelijkheden van
de LER specifiek voor Texel te bekijken. Hoe kan de LER leefbaarheidskwesties op een eff`ectieve
wijze vinden?

,

ln de eerste plaats is de LER als zodanig bert/oe/d om leefbaarheidskwesties op te sporen en aan de orde
te stellen. ln de LER moet de rnogeli_jkheid open blijven om nieuwe kwesties toe te voegen, orrr zo het
beeld van leefbaarheidskwesties te vervolledigen. Een LER moet voortkomen uit de wens van de
gerrreerrscfrap om leefbaarheid te bevorderen, vitaliteit af te wegen tegen een goede balans en erkenning
te leveren voor bestaande wensen en bezwaren.
ln de tweede plaats is ondersteunend onderzoek van groot belang. Omdat het bij leefbaar]reidskwesties

per definitie voor het grootste deel gaat om gevoelens en subjectieve inschattingen, blijft het
noodzakelijk zoveel en zo goed mogelijk standpunten te onderbouwen en onzekerheden met degeli_jke
gegevens op te lossen.
Ten derde dient de LER weer om in een interactief proces de kosten en baten van alternatieve
oplossingen met de betrokkenen te vergelijken. Objectiverend onderzoek is op vaak nog geen
voldoende grondslag om eenduidige beleidskeuzen op te baseren. Daarvoor is een
onderhandelingsproces nodig. Wanneer een beleidskeuze negatieve effecten heeft, kunnen deze toch
acceptabel worden wanneer aan betrokkenen wordt duidelijk gemaakt dat er positieve veranderingen of
cornpensaties tegenover staan. Door deze onderhandelingen te koppelen aan verschillende beleidsopties
kan worden bekeken of de ene optie leefbaarder is dan de andere.
Niet alleen onderhandelingen zijn hierbij nodig. Vaak blijft in een onderhandelingsituatie het denken
beperkt tot 'wat men kent' en ontbreekt de prikkel om tot nieuwe ideeën te komen. De
onderhandelingen rrroeterr daarom 'gevoed‘ worden met creatieve ideeën. die bi_jvoorbeeld door niet
direct betrokkenen worden ingebracht of orrtfeerrd aan succesvolle voorbeelden elders. De rol van
experts is in zo'n geval beperkt tot het prikkelen van de verbeelding en strekt zich niet uit tot het
bepalen van een beste optie, laat staan tot het bepalen van besluitvorming. ln dit geval, Texelaars
rrroeterr over zichzelf blijven beslissen, want dat is een voorwaarde gebleken voor werkelijk draagvlak.

Leefbaarheid op verschillende ruimtelijke niveaus
Er zijn globaal drie ruimtelijke niveaus te onderscheiden waarop leefbaarheidskwesties spelen. Het
niveau van het hele eifarrd, het niveau van een deelgebied en het niveau van de directe leefomgeving.
Op het niveau van het hele eiland gaat het doorgaans om de langere termijn, en keuzen die richting
geven aan de besluiten op korte termijn en de ontwikkelingen in de deelgebieden. Texel 2030 is een
voorbeeld van het tegen elkaar afwegen van verschillende opties voor de lange termijn. ln wezen is
daarmee een opmaat gegeven voor een proces dat zeer wel kan bijdragen aan beleidsvorming met
aandacht voor leefbaarheid (benutten mogelijkheden voor vitaliteit, vinden van een balans, erkenning
van argumenten en uiteindelijk aanvaarding. Afgezien van het feit dat bevordering van leefbaarheid
geen doelstelling was bij dit proces, ontbeert Texel 2030 nog een duidelijk beleidskader en een heldere
procesbenadering.
Hierdoor staat het nog op enige afstand van het model van een LER. Het proces is opgestart door de
VVV, de organisatie die staat voor de belangen van het toerisme en niet door een onafhankelijke partij.
Een ander kenmerk van Texel 2030 is dat de bevolking nauwelijks bij het rrrakerr van de scenario's is
betrokken. Toch heeft het in zijn geheel een belangrijke impuls gegeven aan het denken over de
toekomst van Texel en het resultaat, evenals Met het oog op
morgen, kan als bouwsteen worden
gebruikt voor een definitieve toekomstvisie. Het zou vanuit leefbaarheidsoverwegingen dan wel zaak
zijn om in dat proces de LER op te nemen. Dat betekent tevens dat de plaats van de toekomstvisie zelf
rrroet worden bepaald, de rolverdeling in het proces rrroet worden vastgesteld en de verwachtingen ten
aanzien van de uitkomst van het proces helder moeten worden bepaald. Dit betekent tegelijkertijd dat
de onduidelijke rol, die de lokale overheid vaak heeft gespeeld, scherp rrroet worden afgebakend. De
vraag daarbij is hoeveel verantwoordelijkheid voor het gehele proces de gemeente wenst te nemen. We
komen daar verderop nog op terug.
Voor de deelgebieden kan de lange termijnvisie verder worden gedetailleerd voor de middellange
termijn. Dat betekent dat er maaatregelen worden voorgenomen dan wel uitgevoerd, waarvoor grenzen
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al in de visie zijn uitonderhandeld en waarvoor dus draagvlak mag worden verondersteld. Toch kunnen
bij concretisering van beleid nog steeds tegenstellingen bestaan of gemeenschappelijke belangen van
verschillende partijen onbekend zijn gebleven, en dus onbemind. Voor deelgebieden wordt het vaak al
duidelijker hoe concrete belangengroepen kunnen worden gevonden en aangesproken. Omdat een visie
in een specifiekere context moet worden gerealiseerd zal nog steeds ruimte zijn voor een pro-actieve
benadering, zij het birrrren zekere randvoorwaarden. Het gaat bij de beleidsvonning niet alleen om
plannen. maar ook om onderhandelen en evalueren. Steeds moet worden gezocht naar hoe en wanneer
bepaalde maatregelen wel aanvaardbaar zijn en wanneer niet. Door te zoeken naar
cornpensafiemogelijkheden kan het proces soms een stap verder komen. Er zullen af en toe momenten
van terugkoppeling rrroeterr worden ingebouwd.
Ook kan er per project aandacht aan het leefbaarheidsaspect worden besteed. Het gaat dan meestal om
invulling van beleid dat al op een ander niveau is vastgesteld. Op het niveau van de directe omgeving
speelt leefbaarheid vaak in de vorm van overlast, of op punten die betrekking hebben op de kwaliteit
van de openbare ruimte. Hier wordt het vinden van een creatieve oplossing uitermate belangrijk.
Hoewel een LER op dit niveau vooral reactief zal zijn, wil dit niet zeggen dat binnen de gegeven
bandbreedte van vastgesteld beleid en de specifieke ruimtelijke situatie niet gezocht kan worden naar
oplossingen die voor alle betrokkenen zo gunstig en aanvaardbaar mogelijk zijn. Het ligt voor de hand
hierbij gebruik te maken van de kontakten die er bijvoorbeeld al zijn frissen gemeente en
dorpscommissies. De doelstelling en werkwijze van zrrlke kontakten moeten dan meer worden
toegesneden op de leefbaarheidsbenadering.
Op elk van de drie niveaus doet zich de vraag voor hoe de voorgestelde interactieve processen kunnen
worden 'gemanagcd'. De directe onderhandelingen zouden onder leiding rrroeterr zijn van een nietbelanghebbende, maar ook de gang van zaken in het proces moet narrwlettend worden gadegeslagen en
zonodig bijgestuurd. llet ligt voor de hand om zo'n onafhankelijke rol op het eerste, globale niveau te
laten spelen door een externe proces-rnanager/bemiddelaar. Op het niveau van deelgebieden of
plaatselijke projecten zou op zijn minst gezocht moeten worden naar een persoon of groep, die niet
aanwijsbare belangen heeft bij de uitkomst van het proces.

Het is goed voorstelbaar dat op elk nivearr de LER een andere vormgeving krijgt.

De rol van de gerrreente

De meningen over de rol van de gemeente zi_jn in de interviews vaak scherp gebleken. Kritiek richt zich
op de ondrridelijkhcid waarmee de gemeente zich in de toeristische ontwikkeling opstelt, _jr1ist ook
omdat het toerisme zo bepalend wordt gevonden voor de kwaliteit van het bestaan op het eiland.
Eerder is al gesteld dat Texel voor de uitdaging staat om een traditionele bestuurs- en informele
onderhandelingscultuur te vervangen door een proces met meer openheid en meer toetsingsmomenten
voor de meningen van betrokkenen.
Zo'n verandering gaat niet zomaar vanzelf, hoewel de recente ontwikkelingen op Texel al niet te
onderschatten groei-impulsen laten zien, die uit de hoek van maatschappelijke groeperingen komen.
Het is van belang dat de gemeente kleur bekent ten aanzien van de rol die ze wil spelen bij het vinden
van een nieuwe bestrrrrrsstijl.

Die rol is niet bij voorbaat gegeven en vastgelegd. De gemeente kan verschillende rollen op zich nemen
bij de verdere besluitvorming (Berkers e.a..l996). Bij een onderzoek onder Nederlandse gemeenten

bleken grote verschillen te bestaan (.longrnan e.a. l998). Zowel rolaanduidingen als voor- en nadelen
van die verschillende rollen zrrllen hieronder worden behandeld.
Actieve overheidsplanning
De gemeente voert de regie over de toekomstige ontwikkelingen. Ze maakt duidelijke keuzes en stelt
zich op boven de deelbelangen. Een nadeel is dat er weinig rekening wordt gehouden met de
maatschappelijke praktijk, waarin de overheid niet alles kan realiseren (vanwege beperkingen aan de
`maakbaarheid’ van de samenleving) en de te hoge verwachtingen, die krrnnen ontstaan.
Een voordeel is dat de gemeente veranfwoordelijkheid neemt en vernierrwing poogt fe realiseren.
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Overlegplanning
De gemeente erkent dat ze veel meer een rnedespeler is in ontwikkelingen en dat een deel daarvan rrief
door haar, maar door private belangen wordt bepaald. ln dit model maakt ze in directe samenspraak en
sanrenwerking met de verschillende partijen het beleid.
Een nadeel is dat de samenwerking tussen publieke en private partijen bedreigend kan zijn voor rnirrder
sterk vertegenwoordigde partijen. Bovendien speelt de gemeente een dubbelrol als meespeler en

tegelijkertijd verantwoordelijke voor collectieve (bijvoorbeeld zwakke) belangen. Een voordeel is dat
er veel aandacht is voor de verdeling van verantwoordeljkheden en bevoegdheden van
de verschillende

partijen.

Krachtenspel-begeleiding
ln deze vorm beperkt de gemeente haar eigen inbreng zoveel mogelijk en treedt meer op als
scheidsrechter om toe te zien ofhet spel tussen de private partijen f`air en volgens de regels en
afspraken wordt gespeeld. Een nadeel is dat het gevaar bestaat dat het recht van de sterkste onder de
private belangen geldt ofdat veel streven van private partijen op verzet kan gaan strriten en snroort in
corrfiict. Een voordeel is dat de planning kan worden afgestemd op de corrrplexe realiteit.
Per niveau kan de rol van de gemeente verschillen. Bij een concreet bouwproject zal de gemeente
wellicht meer het krachtenspel begeleiden en alleen van een afstand erop toezien dat alles volgens de
regels en vastgestelde afspraken plaatsvindt. Bij het rrrakerr van een toekomstvisie zal de rol wellicht
ergens tussen die van actieve overheid en overlegplanner irrzitterr, waarb_ij de regisseursrol vooral wordt
gericht op een goed verlopend proces met aandacht voor leefbaarheid
Bij de eerste twee rollen kan de gemeente gebrrrik rrrakerr van een procesbegeleider. Dit rrroet een
onaflrarrkelijke partij zijn die door alle betrokkenen als zodanig wordt gerespecteerd. Bij de derde, de
kraclrterrspel begeleiding zou de gemeente zelfdie rol op zich krrnnen nernerr. De rol van de
procesbegeleider is het ontwerpen en begeleiden van het planproces. Samen met de betrokken partijen
ontwerpt deze de stappen om tot een definitief plan te kornerr. Vanuit het leefbaarheidsperspectiefmoet
er dan zorg voor worden gedragen dat in deze stappen de LER wordt opgenomen. De procesbegeleider
bemoeit zich rrief met de inhorrd, maar alleen met de wijze waarop het plan vorm krijgt.
Bij elk van de rollen is een LER mogelijk, maar de vormgeving zal rrroeterr zijn aangepast aan de
verschillende omstandigheden en betrokkerrerr.

Conclusie

ln dit hoofdstuk zijn twee opties voorgelegd om op een welornsclrreverr manier aan leefbaarheid
aandacht te besteden: door objectivering via beleid ofdoor confrontaties en onderlrarrdelingen mogelijk
te rrrakerr in een meer procesmatige benadering waarvoor de LER een model geeft. ln het eerste geval
zal de overheid een regisserende rol op zich moeten nernerr. ln het tweede geval zal de
procesbenaderirrg kunnen worden afgestemd op elke rol die de gemeente wil spelen.
Dat aan leefbaarheid meer systematisch aandacht zal rrroeterr worden besteed, is niet alleen af te leiden
uit de leefbaarheidskwesties die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld. Het ligt voor de hand dat met
een verdere toename van het toerisme op het eiland leefbaarheidskwesties meer en meer zich zrrllen
voordoen. Ten eerste ontstaat reeds ongenoegen over de besluitvormings- en bestuurscultuur. Er zal
dus iets structureel rrroeterr veranderen. Ten tweede zal met een toename van het toerisme de vraag
steeds sterker worden hoe op het eiland een evenwichtige situatie kan worden gehouden, waarin een
vitale ecorrorrrie, ecologische en sociaal-culturele met elkaar in overeenstemming worden gebracht.
Zelfs als het toerisme niet groeit blijft deze vraag bestaan, omdat dan de toeristische sector zich anders
zal moeten profileren op de (inter)nationale markt. hetgeen ook consequenties heeft voor het eiland.

De huidige sitrratie kenmerkt zich niet door onoplosbare leefbaarheidskwesties. Waar het om gaat op de
langere termijn is: een eiland in evenwicht. En evenwicht betekent ook rekening houden met kwetsbare
waarden.
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Samenvattende conclusies en aanbevelingen

ln dit rapport hebben we gezocht naar leefbaarlreidskwesties. die op Texel naar aanleiding van toerisme
en toeristische ontwikkeling zich voordoen en naar een aanpak, die geschikt is om aan leefbaarheid in
de toekomst meer recht te doen.
We
l.
2.
3.
4.

zijn uitgegaan van vier vragen:
Op welke manier wordt er aandacht besteed aan leefbaarheid in het beleid?
Welke onderwerpen leven onder de mensen?
Hoe kunnen deze onderwerpen nader worden geanalyseerd en ge`r"nterpreteerd?
Hoe kan leefbaarheid een plaats krijgen in het toekomstige beleid van overheid en private partijen?

Orrr deze vragen te krrnnen beantwoorden is een theoretisch raamwerk gegeven. waarin kennis over hoe
leefbaarheid zoal opgevat wordt, kort is sarnengebraclrt. Boverrdierr, voortvloeiend uit de theoretische
kijk op leefbaarheid is een rnetlrodiek gegeven om in de levende praktijk van planning en beleid met
leefbaarheid rekening te houden.

Antwoorden op de vraagstelling

ln deze paragraaf trekken we de globale conclrrsies aan de hand van de vier voorafgeformuleerde
onderzoeksvragen.
Op welke manier wordt er umidoclrr lresleed aan lee/lroarlïeid in het beleid?
Voor de beantwoording van deze vraag is naar betrekkelijk recente beleidsnota`s gekeken, die op een
enkele na alle onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn opgesteld.
Leefbaarheid wordt in zeer beperkte mate in de beleidsstukken genoemd en, wanneer dat het geval is,
voornamelijk beperkt opgevat, bijvoorbeeld als overlast. De wijze waarop leefbaarheid aandacht krijgt
is meestal niet verbonden met concrete maatregelen, maar veeleer met strategische rritspraken.
Leefbaarheid blijft daardoor vaag en geen consequenties worden getrokken voor beleidsmatig
handelen.
De bevolking wordt weliswaar bij een gedeelte van de beleidsvorming betrokken, maar van een actieve
inschakeling bij leefbaarheidskwesties is nauwelijks of geen sprake. Leefbaarheid is ook geen aspect
dat in elke vorm van beleid wordt rneegerromerr.
Welke orro'erwc1pe1·1 leven onder
deOm
leefbaarheidskwesties in beeld te krijgen is een beperkt aantal gesprekken gevoerd met rrrerrserr uit
uiteenlopende lagen van de bevolking. Het onderzoek is in dit opzicht een 'gevoeligheids' analyse, die
bedoeld is om in korte tijd een globaal idee te krijgen van wat er op Texel leeft. Volledig is dit beeld
per definitie niet (daarvoor moet een andere weg worden bewandeld, zie beantwoording van vraag 4).
maar de naar voren gebrachte argumenten en opinies geven op zich voldoende aanknopingspunten om
met leefbaarheid in verband te brengen.
De onderwerpen zijn gezocht door vragen te stellen die betrekking lrebberr op vier aspecten van het
leven op Texel: ruimtelijke, ecorrornische, sociaal-cultrrrele en politiek-bestuurlijke aspecten.
Uit de antwoorden korrrt een genuanceerd beeld naar voren, waarbij positieve en negatieve kanten van
het toerisme worden gerroernd. Het slaapplaatsenplafond geeft helderheid over de absolute bovengrens
van het toerisme op het eiland in de toekorrrst. Men erkent het overwegende belang van toerisme voor
de ecorrorrrie. Het hoge voorzieningenniveau dankt rnerr er ook aan. Er blijven ook nog rrrstige plekken
over op het eiland, waar weinig bezoekers komen. ondanks dat door de seizoensverlenging de drukte
op het eiland als geheel steeds toeneemt. Het toerisme heeft ook negatieve gevolgen, die liggen op
datzelfde vlak van drrrkte, maar ook op dat van vormgeving. Negatieve gevoelens zijn vooral
verbonden met orrzekerfreid over vragen zoals hoe het nu verder gaat en wie op dat beleid kan worden
aangesproken, de gemeente, ondernemers of belangengroepen.
De indruk die uit de gesprekken wordt gewekt is dat het minder gaat om wat er op Texel gebeurt met
het toerisme dan om de manier waarop het gaat en de mate waarin rrrerr daarbij wordt betrokken.
Hoe kunnen deze ondervverpcn nader worden geonolvseerd en geinlerpreteerd?
Voor de beantwoording van deze vraag zijn de beleidsstukken en de resrrltaten van de interviews op
elkaar betrokken. De nadruk ligt op de interviews omdat de beleidsstrrkken weinig aanknopingspunten
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boden voor uitwerking in `kwesties`. Bij de interpretatie is nadrukkelijk uitgegaan van de theoretische
benadering van leefbaarheid.
Bij deze analyse zijn uitspraken van ondervraagden en beleidsgegevens geclusterd in een aantal
'leefbaarheids-kwesties‘. Deze kwesties zijn zelden zwart of wit. Positieve aspecten staan tegenover
schaduwzijden.
Een eerste kwestie is het omgaan met veranderingsprocessen, die voor het toerisme een flinke vlucht
hebben genomen in de laatste tien jaar. Het tempo en de wenselijkheid van de toeristische groei is
vooral verbonden met seizoensverlenging. Verandering laat dynamiek en vitaliteit zien en tegelijkertijd
onzekerheid over de richting die het uitgaat.
Ten tweede kent het eiland een smalle economische basis, mede door teruggang in betekenis van
landbouw en vooral visserij, en weinig nieuwe vormen van (nieuwe) hoogwaardige werkgelegenheid.
Ten derde heeft toerisme op Texel kenmerken van een monocultuur aangenomen, die de positieve en
negatieve invloeden heeft op voorzieningen, de ruimtelijke vormgeving en diversiteit.
Ten vierde speelt het toerisme een rol in ontwikkelingen op het gebied van natuur en landbouw.
Toerisme is hier niet de beïnvloedende factor, maar is zowel een rechtvaardiging voor meer
natuurontwikkeling als in ruimtelijke competitie met de landbouw.
Ten vijfde is toerisme in zekere mate een inbreuk op het eilandleven, maar onderstreept ze tegelijkertijd
vanwege de interesse in het cultureel erfgoed het belang ervan voor locale identiteit.
Ten zesde ligt in het toerisme een aanleiding voor de activering van tegenstellingen op het eiland die in
feite voortkomen uit de tegenstelling tussen eilanders en overkanters.
Ten zevende is er de kwestie van een zeker wantrouwen en onzekerheid van burgers ten opzichte van
de gemeente. Anderen zijn goed in staat om zaken met de gemeente te regelen, waarbij een cultuur is
gegroeid om deze zaken informeel af te doen en niet expliciet, in eert doorzichtig beleid.
Ten achtste, mede in samenhang met het voorgaande, is er een historie gegroeid waarin de gemeente
tekort geschoten is in het handhavingsbeleid, met gevolgen voor het imago van de gemeente als
overheid en het vertrouwen daarin.
Ten negende worden op zich veel belovende nieuwe initiatieven, zoals dat van Texel 2030, niet
ingekaderd in een heldere rolverdeling en procedure.
Hoe kan /eq/(vaar/zt·ia' een p/aa/s /tri/gen in het toe/comstige /we/cid van overheid en private partijen?
Op het niveau van het eiland en van deelgebieden moeten keuzes gemaakt worden voor de toekomst.
waarbi_j niet kiezen ook een keuze is. Leefbaarheid is daarbij een kans (vitaliteit), een afweging
(evenwicht) en een kwetsbaarheid (ondersneeuwen van belangen en argumenten). ln het rapport wordt
een pleidooi gevoerd om leefbaarheid expliciet onderdeel te maken van de toeristische en algemene
beleidsvoering op Texel, waarbij de overheid en private partijen verschillende rollen kunnen spelen en
verantwoorde]ijkheden hebben.

Een optie is een sterk regisserende rol van de overheid, die verantwoordelijk is voor vaststelling van
criteria voor leefbaarlreid, mnonitoring en bijsturing. Bezwaar is dat daarmee de overheid eenzijdig een
zware rol krijgt toegerneten, het aantal leefbaarheidskwesties waarschijnlijk beperkt zal blijven en er
toch onvrede kan blijven bestaan.

Een tweede optie is een meer procesgerichte benadering, waarin allerlei betrokken belangen aan bod
kunnen komen. De LeelbaarheidEffect Rapportage biedt hiervoor het aanknopingspunt en geeft een
benadering, die zou rrroeterr worden opgenomen als vast onderdeel van beleidsprocedures. Een
gezamenlijke aanpak van gemeente. belangenorganisaties en bevolking biedt de voorwaarden voor
leefbaarheid en draagvlak.
Er zijn verschillende niveaus. waarop naar leefbaarheid gekeken kan worden: het nivearr van het hele
eiland en de lange termijn, het niveau van deelgebieden en de middellange termijn en het niveau van de
directe leefomgeving en de korte tot middellange termijn.
De systematiek van de LeefbaarheidsEffectRapportage, die erop gericht is om leefbaarheidskwesties in
beeld te krijgen, deze op de beleidsagenda te zetten, te beoordelen op effecten en zo tot gedragen
oplossingen te komen, kan op elk van de drie niveaus een specifieke vormgeving krijgen.
De LeefbaarheidsEffectRapportage omvat verschillende rollen, organisatievorrnen, stappen en soorten
kennis, waarbij de uitwerking kan verschillen (reactief en pro-actief), al naargelang de aard van het
planningsvraagstuk en de daarbij betrokkenen.
Aanzetten voor een nieuwe benadering van het toeristische beleid zijn gegeven met het project Texel
2030. zij het dat deze veel helderder rrroeterr worden ingekaderd in procedures. Ook de gemeente zou in
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dit opzicht eetr duidelijkere keuze moeten rrrakerr voor de eigen rol en verarrtwoordelijklrederr, gericht
op het behartigen vatr de leefbaarheid.

Nogmaals: leefbaarheid
De antwoorden op de vier vragen zijn zeer in het kort geschetst. Leefbaarheid bli_jft een lastig begrip,
rrraar verschillende dimensies ervan zijn in kaart gebracht. Leefbaarheid is levensvatbaarheid, het
vermogen orrr zichzelfte redden en valt binnen eetr begrip als 'kwaliteit van het leven'. Het verwijst
daarmee naar een zorgvuldige rrrarrier vatr nret elkaar omgaan en ook rekening houden met belangen
die zich minder krachtig kunnen uiten. Maar belangen kunnen elkaar danig in de weg zitten. De
gebruikelijke strategieën bij belarrgerrtegerrstellirrgerr zijn het elkaar in discrediet brengen en elkaar
buiten sluiten. Leefbaarheid bevorderen echter, zo werd in dit rapport eetr stelling geciteerd, ‘is
ondenkbaar zonder ontzag, ontzien, zonder ruimte te bieden voor wat leeft’.

Aanbevelingen
Leefbaarheid is geen dimensie die los staat van beleid dat tot nu toe op Texel is gevoerd en daar nu aan
toe gevoegd zou rrroeterr worden. Het is eetr onlosnrakelijke dimensie vatr het gevoerde en te voeren
beleid dat echter onderbelicht is. Gezien de veranderingen, waaraan Texel onderhevig is. lijkt dit een
slechte zaak. Wanneer alleen de vitale kant vatr leefbaarheid aan bod komt en iedereen daarvan
profiteert, zal leefbaarheid wel orrproblerrratisclr blijven. Warrrreer dat echter niet het geval is kan
onzorgvuldig omgaan nret leefbaarlreidskwesties leiden tot frustratie, langdurige rancune en verzet.
De algemene aanbeveling ligt daarom voor de lrarrd. Op grond vatr de theoretische en methodische
beschouwing vatr het leefbaarlreidsvraagstuk en de analyse van leefbaarheidskwesties op Texel pleiten
wij voor eetr systematisch en helder gestructureerde aandacht voor leefbaarheid in het beleid van
overheid en private partijen, waarbij de principes van de LeefbaarlreidsEff`ectrapportage als
uitgangspunt kunnen worden gerrorrrerr.
De methodiek vatr de LeefbaarheidsEffectRapportage zal trader rrroeterr worden toegesrrederr op de
versclrillende sclraalrriveaus waarop leefbaarlreidskwesties speletr en beleid wordt ontwikkeld. ltr dit
rapport lrebberr we die uitwerking laten liggen orrrdat deze pas ter zake wordt als de versclrillende
partijen lrurr rollen en verantwoordelijkhederr in dit opzicht scherp lrebberr afgebaketrd.
Onze aanbeveling is orrr tot concrete uitwerking te korrren. De corrtourerr daarvoor zijn in rapport
drridelijk aarrgegeverr.
De gemeente zou als belrartiger van de collectieve belatrgerr de eerste rrroeterr zijn orrr irritiatieverr te
rrerrrerr tot het uitwerken vatr de corrtourerr van eetr leefbaarlreidsproces birrrren het beleid en het
aangeven van rollen en procedures. Wanneer de principes vatr de LeefbaarlreidsEf`fectRapportage door
deze worden aanvaard, krrtrnerr deze irrititatieverr ook vatr private partijetr uitgaan. Bij de start vatr eetr
dergelijk itritiatief is het zaak orrr uiteerrloperrde partijetr bij de uitwerking te betrekken orrr zodoende

direct al een draagvlak te creëren voor eetr op leefbaarheid gericht beleid.

Gekoppeld aan de leefbaarlreidsvraag zou - pro-actief - nader rrroeterr worden uitgewerkt hoe toerisme
een gerichte bijdrage aan de /ee/baarheid zou kutrrren geven, waarbij onder nreer gedacht kan worden

aan verdere reconstructie van cultuurhistorisch erfgoed (identiteit, esthetiek), versclrafferr van eetr

aantrekkelijk vestigirrgsklirrraat voor bedrijviglreid en hoogwaardige werkgelegerrlreid, verbreding vatr
de agrarische bedrijvigheid en verweving met de natuur. De aarrzetterr daartoe zijn in het huidige beleid
van private partijetr en overheid al aanwezig.
Bij een op leefbaarheid gericht beleid gaat het niet alleen orrr procedures. Het orrrgaarr met
leefbaarlreidskwesties nroet juist inhoudelijk worden orrdersteurrd door zowel verifieerbare feiterr,
gefundeerde verkerrrrirrgen als creatieve verbeelding. De irrbrerrg van creatieve ontwerpers en het laten
zien vatr rrrogelijke gevolgen van nieuwe benaderingen in vornrgevirrg en ontwerp zou zo rrroeterr
plaatsvinden dat eilanders en Texelse 'overkarrters' er van meet af aatr bij betrokken zijn, kutrrren zien
wat lrurr rnogelijklrederr voor de toekomst zijn en bij de realiserirrg ervan itrgesclrakeld worderr.
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