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1 Introductie 

 

Ameland is qua inwoner aantal het op één na grootste Friese Waddeneiland. De leefbaarheid 

op Ameland en de ontwikkelingen in het sociaal maatschappelijk proces, zijn onderhevig aan 

veranderingen in tal van sectoren zoals, bevolking, economie en gezondheidszorg. 

Belangrijke thema’s hierin zijn de bevolkingsontwikkelingen vergrijzing, ontgroening en op 

termijn bevolkingskrimp. Economisch gezien kent Ameland een sterke invloed van de 

toeristische sector. De toenemende vergrijzing en voorspelde bevolkingskrimp is van belang 

voor de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

 

De gemeente Ameland wil de beleidscyclus op sociaal, economisch en ruimtelijk gebied 

funderen op de trends die het afgelopen decennium laten zien, het toekomstgerichte beleid 

cijfermatig onderbouwen en zo inspelen op de verwachte ontwikkelingen van het eiland. Dit 

project dient tevens ter spiegeling en validering van huidige beleid met relevante cijfers, een 

monitor voor het eiland. De brede doelstellingen van het beleid van de gemeente Ameland 

zijn: 

o Toekomstbestendig beleid met cijfers gestaafd. 

o Zelfredzaamheid en vitaliteit borgen met het oog op het borgen van lange 

termijn doelen. 

o Ameland wil aantrekkelijk blijven als woon-, werk- en toeristische gemeente 

voor brede doelgroepen.  

o Sterke gemeenschapszin op het eiland behouden en stimuleren. 

o Burger betrekken: beleid en uitvoering i.s.m. inwoners van het eiland. 

o Kwaliteitsverbetering nastreven daar waar nodig en mogelijk. 

 

De gemeente Ameland heeft Partoer gevraagd om relevante cijfers en trends te verzamelen 

en te presenteren op een breed spectrum aan thema’s die zijn geordend langs de volgende 

beleidsterreinen: 

- Bevolking 

- Wonen & woningvoorraad 

- Onderwijs 

- Economie & werkgelegenheid 

- Toerisme 

- Gezondheid, zorg & culturele voorzieningen. 

In overleg met de gemeenten zijn enkele (sub)thema’s buiten beschouwing gebleven: 

Inkomens, uitkeringen, participatie, mantelzorg en vrijwilligerswerk komen niet aan de orde 

in dit onderzoek. 

 

De zes thema’s zijn in dit onderzoek op hoofdlijnen in beeld gebracht in de 

achtereenvolgende hoofdstukken. Bij elk thema zijn figuren opgenomen die de 

ontwikkelingen laten zien vanaf het jaar 2000 tot 2015 voor zover de beschikbaarheid van 

statistisch materiaal dat toelaat. Naast enkelvoudige figuren zijn er tevens enkele figuren 

opgenomen met twee verschillende assen. Op deze wijze krijgen de figuren meer betekenis 

en diepgang doordat verschillende gegevens in één oogopslag met elkaar vergeleken 

kunnen worden. 

 

In elk hoofdstuk worden de meest opvallende trends en verwachte ontwikkelingen uitgelicht, 

zodat de er snel te vinden zijn in de tekst. Het afsluitende hoofdstuk bevat een samenvatting 

van de meest opvallende trends, ontwikkelingen en conclusies. 
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2 Bevolking 

 

2.1 Bevolkingsontwikkeling 

 

Bevolking stijgt licht 

Het onderstaande figuur toont de bevolkingsopbouw per leeftijdscategorie voor Ameland, in 

de periode 2000 tot 2015. Ameland telt op 1 januari 2015 3590 inwoners. Dit aantal is 102 

inwoners hoger dan in 2000. In de periode 2000 tot 2003 is het inwoneraantal gestegen, van 

3488 tot 3576. Van 2003 tot 2007 is het aantal inwoners gedaald van 3576 tot 3460. Deze 

afname is vooral toe te schrijven aan de sluiting van enkele noodopvanglocaties voor asiel-

zoekers op Ameland. Vanaf 2007 is het aantal inwoners geleidelijk gestegen van 3456 in 

2007 tot 3590 in 2015. Deze stijging is vooral te verklaren uit het toegenomen aantal 

65plussers. Voornamelijk het aantal 65- tot 75-jarigen is sterk toegenomen, van 235 in 2000 

tot 473 in 2015. Het aantal inwoners van 75plus is in deze periode licht gestegen met 30 

personen. 

 

Toename aantal 65plussers, afname aantal 18 tot 45 jarigen 

De grootste afname vond plaats in de leeftijdsgroepen 18 tot 25 jaar en 25 tot 45 jaar. Het 

aantal 18 tot 25 jarigen daalde van 326 in 2000 tot 181 in 2015. Het aantal 25 tot 45 jarigen 

daalde van 992 in 2000 tot 847 in 2015. Het aantal inwoners in de leeftijdsgroep 0 tot 18 

jarigen is tussen 2000 en 2015 voornamelijk onveranderd gebleven. De bevolkingsgroei en 

ontwikkeling op Ameland is de afgelopen jaren te kenmerken door een toegenomen aantal 

65plussers en een afname van het aantal 18 tot 45 jarigen. 

 

 
Bron: CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF, FSP  
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2.2 Bevolkingsontwikkeling Ameland en omgeving 

 

Bevolking Ameland en Terschelling het meest gestegen 

Bevolking Schiermonnikoog en Vlieland meest gedaald  

Om de vergelijking met de andere Friese Waddeneilanden en Fryslân te maken zijn de 

bevolkingsaantallen geïndexeerd voor het jaar 2000. De onderstaande grafiek toont de 

veranderingen in het bevolkingsaantal in procenten ten opzichte van het jaar 2000. 

De bevolking van Fryslân is tussen 2000 en 2015 licht gestegen met 3,5%. De twee grootste 

Friese Waddeneilanden, Ameland en Terschelling, laten beide een lichte maar minder 

geleidelijke stijging van de bevolking zien. Namelijk een stijging tussen 2000 en 2015 voor 

Ameland met 2,9% en voor Terschelling met 2,2%. De twee kleinste Waddeneilanden zien 

beide een daling in het inwonersaantal; Vlieland met 8,4% en Schiermonnikoog met 8,2%. 

 

 

 

 
Bron: CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF, FSP. 
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2.3 Ontgroening en vergrijzing 

 

Vergrijzing Ameland sneller dan Fries gemiddelde 

Het relatieve aantal jongere of oudere personen in een bevolking, ten opzichte van de 

bevolking in leeftijden 20 tot 65 jaar wordt vaak uitgedrukt met de termen groene druk en 

grijze druk. Onderstaand figuur geeft de groene en grijze druk weer voor Ameland over de 

periode 2000 tot 2015. Ter vergelijking zijn de Friese cijfers ook weergegeven. Er is te zien 

dat de groene druk op Ameland enigszins wisselvallig is. Over de gehele periode 2000 tot 

2015 is een op Ameland een lichte daling van personen in de leeftijden 0 tot 20 jaar te zien 

ten opzicht van 20 tot 65 jarigen. Deze trend is vergelijkbaar met de ontwikkelingen in 

Fryslân als geheel. 

De vergrijzing op Ameland verloopt in een hoger tempo dan in Fryslân gemiddeld het geval 

is, met een snellere stijging van het aantal 65plussers ten opzichte van 20 tot 65 jarigen. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is de migratie naar het vaste land van jongere mensen 

voor werk en studie. Of het verhuizen van gepensioneerden naar Ameland. 

 

 

Bron: CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF, FSP  
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2.4 Vergrijzing op de Friese Wadden, in Fryslân en in Nederland 

 

Aantal 65-plussers op Ameland, Terschelling en Vlieland meest gestegen 

Het onderstaande figuur toont de geïndexeerde vergrijzing op de Friese Waddeneilanden, in 

Fryslân en in Nederland. Het aantal inwoners is geïndexeerd voor het jaar 2000 en betreft 

het relatief aantal 65-plussers ten opzichte van het jaar 2000. Het aantal 65-plussers in het 

jaar 2000 is als 100% genomen, de veranderingen in de daaropvolgende jaren zijn 

procentueel ten opzichte van het jaar 2000. 

Over het algemeen hebben de Friese Waddeneilanden een snellere stijging van het aantal 65-

plussers gekend dan Fryslân en Nederland. Schiermonnikoog is hierbij een uitzondering, 

omdat hier het aantal 65-plussers langzamer is gestegen. De relatief kleine bevolking van 

Schiermonnikoog leidt ertoe dat kleine absolute verschillen resulteren in grote relatieve 

veranderingen. Vergeleken met de onderstaande regio’s, is het aantal 65-plussers in de 

afgelopen vijf jaren het snelst gestegen op Ameland. 

 

 
Bron: CBS, bewerking FSP 
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2.5 Bevolkingsprognose 

 

Op termijn daling in aantal inwoners en huishoudens 

De bevolking op Ameland zal de komende decennia afnemen, volgens de 

bevolkingsprognoses van zowel de provincie Fryslân (tabel 1), als ABF Primos (tabel 2), Het 

aantal inwoners op Ameland zal volgens de prognose tussen 2030 en 2040 onder de 3000 

uitkomen. Net als elders, zal naar verwachting het aandeel senioren nog verder toenemen en 

het aandeel jongeren teruglopen. ABF Primos verwacht hierbij een sterkere daling van het 

inwoneraantal dan de provincie Fryslân. Qua aantal huishoudens verwacht de provincie 

Fryslân een grotere daling. Beide prognoses verwachten echter een dalende lijn in zowel 

bevolkingsaantal als aantal huishoudens. 

Het totaal aantal huishoudens zal naar verwachting tot 2020 nog toenemen. Vanaf 2020 zet 

een geleidelijke daling in van het aantal huishoudens. Deze trend zal zich doorzetten tot 

2040. Bij het voorspellen hoe de bevolking zich in de toekomst ontwikkelt, is er echter altijd 

sprake van enkele aannames en een mate van onzekerheid. Deze onzekerheid wordt groter 

naarmate er verder in de toekomst gekeken wordt. Maar ook naarmate het schaalniveau 

lager wordt: hoe kleiner het inwonertal, hoe groter de onzekerheidsmarges rondom de 

prognose. 

 

Tabel 1 Prognose bevolking Ameland, 2010-2040 

Jaar Aantal Verschil Aantal Verschil 

 inwoners  huishoudens 

2010 3.501  1.522  

  -180  59 

2020 3.321  1.581  

  -283  -45 

2030 3.038  1.536  

  -296  -152 

2040 2.742  1.384  

 

Bron: Prognose Fryslân 2013, provincie Fryslân 

 

 

 

 

 Tabel 2 Prognose bevolking Ameland, 2010-2040 

Jaar Aantal Verschil Aantal Verschil 

 inwoners  huishoudens  

2010 3501  1522  

  44  127 

2020 3545  1649  

  -252  -34 

2030 3293  1615  

  -349  -109 

2040 2944  1506  

 

Bron: Primos 2015 
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3  Wonen en woningvoorraad 

 

3.1 Huishoudens 

 

Toename kleinere huishoudens 

De bevolkingsontwikkeling van Ameland laat enige schommelingen zien tussen de jaren 

2000 en 2015. Het aantal huishoudens is daarentegen geleidelijk gestegen in dezelfde 

periode. In 2000 waren er 1417 huishoudens op Ameland, in 2015 is dat toegenomen tot 

1610 huishoudens. De toename van 193 huishoudens bestaat uit een toename van 102 

eenpersoonshuishoudens en een toename van 91 meerpersoonshuishoudens. Onder 

meerpersoonshuishoudens vallen alle huishoudens met twee of meer personen. Dit is een 

procentuele toename tussen 2000 en 2015 van 21.6% van eenpersoonshuishoudens en een 

toename van 9.6% onder meerpersoonshuishoudens. Er is sprake van een toenemend aantal 

huishoudens en een afname van de gemiddelde huishoudensgrootte. 

 

 
Bron: CBS, bewerking FSP 
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3.2 Huishoudensomvang 

 

Grootste toename een- en tweepersoons huishoudens 

 

Bron: CBS, bewerking FSP 

 

De ontwikkelingen in de omvang van de huishoudens zijn te kenmerken door een afname 

van grote huishoudens en een toename van kleine huishoudens. De toename vindt met name 

plaats onder een- en tweepersoonshuishoudens. Het aantal eenpersoonshuishoudens steeg 

in de periode 2000 tot 2015 van 472 naar 574. In dezelfde periode steeg het aantal 

tweepersoons huishoudens van 410 naar 559. Het aantal huishoudens met drie personen 

fluctueert tussen 2000 en tot 2015 enigszins en stijgt licht met vijf huishoudens. 

Huishoudens met vier of meer inwoners dalen tussen 2000 en 2015 gestaag in aantal. 

 

Tabel 3 Huishoudens naar grootte, 2000 tot 2015 

 2000 2005 2010 2015 

Eenpersoons huishoudens 472 481 523 574 

Tweepersoons huishoudens 410 485 501 559 

Driepersoons huishoudens 180 199 193 185 

Vierpersoons huishoudens 205 193 188 180 

Vijfpersoons huishoudens 150 126 117 112 

Totaal huishoudens 1417 1484 1522 1610 

 

Bron: CBS, bewerking FSP 
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3.3 Ontwikkeling huishoudens Fryslân en Waddeneilanden 

 

 

Bron: CBS, bewerking FSP 

 

Toename tweepersoonshuishoudens op Ameland bovengemiddeld 

In Fryslân zijn de bovengenoemde trends, de daling van het aantal grote huishoudens en een 

stijging van een- en tweepersoonshuishoudens, ook waar te nemen. De ontwikkelingen in de 

eenpersoonshuishoudens op Ameland zijn vergelijkbaar met die op Texel, Schiermonnikoog 

en in Fryslân. Deze toename van eenpersoonshuishoudens verloopt op Ameland de laatste 

vijf jaar duidelijk langzamer dan op Vlieland en Terschelling. 

Het aantal tweepersoonshuishoudens stijgt in de periode 2000 tot 2015 in Fryslân en alle 

Waddeneilanden, met uitzondering van Schiermonnikoog. De toename van het aantal 

tweepersoonshuishoudens tussen 2000 en 2015 is het grootst op Ameland. Het aantal 

huishoudens met twee personen is tussen 2000 en 2015 gegroeid in Fryslân met 11,6% en 

op Ameland met 36,4%. Vanaf 2014 lijkt de groei van het aantal tweepersoonshuishoudens 

op Ameland af te vlakken. 

 

Het aantal driepersoonshuishoudens is op Ameland in de periode 2000 tot 2015 vrijwel 

gelijk gebleven. Deze trend is vergelijkbaar met Fryslân en Texel. Op de eilanden 

Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog daalt het aantal huishoudens met drie personen. 
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3.4 Woningvoorraad 

 

Aantal koopwoningen meer toegenomen dan aantal huurwoningen 

Aantal particuliere huurwoningen meer toegenomen dan aantal sociale huurwoningen 

De onderstaande figuren geven de woningvoorraad weer voor Ameland en Fryslân, 

opgesplitst naar de sectoren koop en huur en de sociale huur- en particuliere huurwoningen. 

De aantallen zijn weergegeven voor de jaren 2012 tot 2014. 

De woningvoorraad
1

 staat op 1 januari 2014 uit 1657 woningen. De koopsector is daarbij de 

grootste sector met 1172 woningen. Het aantal huurwoningen in zowel de sociale- als 

particuliere huursector is totaal 485 in 2014. In de periode 2012 tot 2014 is er sprake van 

een toename in de woningvoorraad van 11.6% in de koopsector en een toename van 4.9% in 

de huursector. De woningvoorraad in de sociale huursector en particuliere huursector nemen 

in de periode 2012 tot 2014 toe met respectievelijk 2,5% en 8,8%. Het woningaanbod binnen 

de particuliere sector stijgt daarmee aanzienlijk sneller dan het woningaanbod in de sociale 

huursector. 

 

Stijging woningvoorraad Ameland boven het Friese en Friese Wadden gemiddelde 

De stijging van het totaal aantal woningen in de periode 2012 tot 2014 ligt boven de 

gemiddelde procentuele stijging in zowel Fryslân als de Friese Waddeneilanden. De groei in 

de woningvoorraad is procentueel meer dan tweemaal hoger dan in Fryslân (tabel 4). Met 

name de stijging van het aantal woningen in de koopsector ligt op Ameland met 11,7% hoger 

dan in Fryslân met 2%. 

 

 

Bron: Systeem Woningvoorraad ABF, bewerking FSP 

1

Woningvoorraad betreft hier geen vakantiewoningen. 
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Tabel 4 Procentuele groei in woningvoorraad, 2012 -2014, Ameland en Fryslân 

 Ameland Fryslân 

Woningen totaal 7,1% 1,7% 

Koopsector 11,6% 2,9% 

Huursector 5,0% 1,6% 

Sociale huursector 2,5% 0,9% 

Particuliere huursector 8,6% 3,6% 

 

Bron: Systeem Woningvoorraad ABF, bewerking FSP 

 

 

3.5 WOZ-waarde 

 

Gemiddelde WOZ-waarde op Ameland 20.000 euro hoger dan in Fryslân 

De onderstaande figuur geeft de gemiddelde WOZ waarde van woningen weer in de periode 

2000 tot en met 2015, voor zowel Ameland als Fryslân. Tot 2011 is op Ameland een stijging 

van de gemiddelde WOZ-waarde te zien. Vanaf 2011 is er sprake van een daling van een 

gemiddelde waarde van € 223.000 euro in 2011 tot € 201.000 euro in 2014. Deze daling in 

de WOZ-waarde vindt eveneens plaats op de andere Waddeneilanden en in Fryslân. Vanaf 

2013 vlakt de daling in WOZ-waarde op Ameland af. De voorlopige cijfers voor 2015 laten 

wederom een lichte stijging zien, tot een gemiddelde WOZ-waarde van € 208.000 euro. De 

cijfers van 2014 en 2015 zijn voorlopig vanwege eventuele nader vast te stellen WOZ-

waardes. Voorlopige WOZ-cijfers zijn na uiterlijk drie jaar definitief. Voor de vaststelling van 

de gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gekeken naar vastgoed met als hoofdfunctie 

wonen. Hierbij zijn recreatiewoningen niet meegenomen. 

 

Daling gemiddelde WOZ waarde vlakt af vanaf 2013 

Ameland heeft laagste gemiddelde WOZ-waarde van de Waddeneilanden 

De gemiddelde WOZ-waarde ligt op Ameland gemiddeld zo’n € 20.000 euro hoger dan in 

Fryslân. Mogelijk komt dit doordat voor koopwoningen een huisvestingvergunning nodig is, 

waarbij getoetst wordt op maatschappelijke of economische binding met Ameland. Voor 

koopwoningen met een prijs boven de koopprijsgrens van € 300.000 is geen huisvestings-

vergunning nodig. Dit kan een verhogende werking hebben op de vraagprijs. 

 

 

Bron: CBS, bewerking FSP 
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De WOZ-waarde op Ameland is echter lager dan op de overige Friese Waddeneilanden. De 

ontwikkeling van de WOZ-waarde laat vergelijkbare trends zien voor Ameland en Fryslân 

waarbij op Ameland vanaf 2014 een lichte stijging waar te nemen is ten opzichte van de 

gemiddelde WOZ-waarde in Fryslân. 

 

 

  



 

13 
 

4 Onderwijs 

 

4.1 Afstand tot onderwijs voorzieningen 

 

Gemiddelde afstand tot basisonderwijs op Ameland vergelijkbaar met Fryslân 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde afstanden weer van de inwoners van een gebied tot 

de dichtstbijzijnde onderwijsvoorziening. De gemiddelde afstand van alle inwoners van 

Ameland tot de dichtstbijzijnde basisschool, 0,7 kilometer, is vergelijkbaar met de 

gemiddelde afstand in de Waddeneilanden, Fryslân en Nederland. De gemiddelde afstand tot 

een school voor voortgezet onderwijs ligt op Ameland 0,7 tot 1,1 kilometer hoger dan op de 

andere Waddeneilanden en Fryslân. Met uitzondering van Vlieland en Schiermonnikoog waar 

de gemiddelde afstand duidelijk lager is.  

 

De gemiddelde afstand tot voortgezet onderwijs HAVO/VWO ligt op alle Friese 

Waddeneilanden duidelijk hoger dan in Fryslân en Nederland. Op Ameland is de gemiddelde 

afstand tot een HAVO/VWO school het laagst van alle Friese Waddeneilanden. 

 

 Tabel 5 Gemiddelde afstand
1

 (km) tot onderwijs voorzieningen, 2014 

 

Regio's School basis 

onderwijs 

School voortgezet 

onderwijs 

School 

VMBO 

School 

HAVO/VWO 

Nederland 0.7 2.4 2.6 3.2 

Noord-

Nederland 

0.8 3.3 3.4 4.9 

Fryslân 0.8 3.4 3.6 5.2 

Ameland 0.8 4.7 4.7 29.5 
1

 De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde school, 

berekend over de weg, in kilometers.  

Bron: CBS, bewerking FSP 

 

 

4.2 Basisonderwijs 

 

Aantal leerlingen basisonderwijs daalt 

De onderstaande figuur geeft de leerlingenaantallen weer voor de periode 2010 tot 2014 en 

de leerling prognose voor de jaren 2015 tot 2030 van de DUO (2014). De leerlingaantallen 

zijn uitgesplitst per basisschool.  

In de periode 2010 tot 2014 heeft een lichte stijging van het aantal leerlingen 

plaatsgevonden. Deze stijging was het grootst op de basisschool Koningin Wilhelmina te 

Hollum. De DUO prognose (2014) voor het leerlingen aantal voorspelt een geleidelijke en 

algehele daling van het aantal leerlingen. Deze daling zal volgens de DUO prognose het 

snelst verlopen op de basisschool Koningin Wilhelmina te Hollum. Het leerlingenaantal op de 

openbare scholen in Hollum en Ballum zal volgens de DUO prognose langzamer dalen. 

Verwacht wordt dat in 2030 het totaal aantal leerlingen in het basisonderwijs op Ameland 

146 leerlingen lager ligt dan in 2015. Volgens de DUO prognose komt geen van de 

basisscholen op Ameland onder de opheffingsnorm. In 2030 verwacht de DUO een 

gemiddeld leerlingen aantal van 30 op de drie kleinere scholen op Ameland, dit is boven de 

Waddentoets opheffingsnorm van 23 leerlingen voor basisscholen. 
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Kleinste basisscholen Ameland in 2030 naar verwachting boven opheffingsnorm 

Bij een prognose worden enkele aannames gemaakt, waarbij voorspellingen worden gedaan 

op basis van geobserveerde trends en verwachte bevolkingsontwikkelingen. De leerlingen-

prognose van de DUO geeft daarmee de algemene trend aan van de te verwachten 

ontwikkelingen met betrekking tot het leerlingen aantal. Op Ameland wordt een daling van 

het aantal leerlingen verwacht. 

 

 

Bron: DUO leerling prognose 2014, bewerking FSP 

 

 

4.3 Voortgezet onderwijs 

 

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs neemt af na 2017 

Het onderstaande figuur geeft de leerlingenaantallen weer voor het voortgezet onderwijs op 

Ameland. Voor de periode 2010 tot 2014 betreft het geregistreerde aantallen, voor de 

periode 2015 tot 2030 betreft het cijfers van de DUO leerlingenprognose (2014). Op 

Ameland was in 2010 in het voortgezet onderwijs het totaal aantal leerlingen 173. Daarnaast 

zijn er jaarlijks zo’n 50 leerlingen die aan de vaste wal voortgezet onderwijs volgen, met 

name in Leeuwarden en een enkeling in Dokkum. Een overzicht van de onderwijsinstellingen 

waar deze leerlingen onderwijs volgen is te zien in tabel 6. Daarnaast zijn door de DUO vier 

leerlingen geregistreerd die in het schooljaar 2014-2015 en 2015-2016, afkomstig van 

Ameland waren, maar buiten de gemeente speciaal voortgezet onderwijs volgden. 

 

De leerlingenprognose van de DUO verwacht tot 2017 een lichte stijging van het aantal 

leerlingen op het voortgezet onderwijs tot 183 leerlingen in 2017. Na 2017 verwacht het 

DUO een daling van het totaal aantal leerlingen, tot een totaal van 168 in 2020 en 116 in 

2030. Deze afname is te zien bij alle stromingen. In 2030 verwacht de DUO een leerlingen 

aantal van 116, dit is ruim boven de Waddentoets opheffingsnorm van 50 leerlingen voor het 

voortgezet onderwijs. 

 

Bij een prognose worden enkele aannames gemaakt, waarbij voorspellingen worden gedaan 

op basis van geobserveerde trends en verwachte ontwikkelingen.  
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De leerlingenprognose van de DUO geeft daarmee de algemene trend aan van de te 

verwachten bevolkingsontwikkelingen met betrekking tot het leerlingen aantal. Een lichte 

stijging tot 2017, daarna een geleidelijke afname van het leerlingenaantal voor alle 

stromingen. 

 

 

Bron: DUO leerling prognose 2014, bewerking FSP 

1

Onderbouw: jaar 1 en 2 van VMBO, jaar 1, 2 en 3 van HAVO/VWO. 

 

 Tabel 6 Aantal Amelandse leerlingen buiten Ameland, per school en jaar 

 

 

Onderwijsinstelling 

  

  

Gemeente 

2
0

1
1

-

2
0

1
2
 

2
0

1
2

-

2
0

1
3
 

2
0

1
3

-

2
0

1
4
 

2
0

1
4

-

2
0

1
5
 

2
0

1
5

-

2
0

1
6
 

Lauwers College Achtkarspelen   1 2 

De Fontein Bussum      1 

Dockinga College Dongeradeel 2  1 3 2 

J J Boumanschool Dongeradeel 5 6 7 8 9 

H N Werkman College Groningen 2    

Reitdiepcollege Groningen 1    

Noordzee Onderwijs Groep Harlingen   1   

Haemstede Barger MAVO Heemstede 1     

Comenius Chr SGM Leeuwarden 16 11 6 5 3 

Locatie,Montessori High 

School 

Leeuwarden  3 3 3 

Opb SGM Piter Jelles Leeuwarden 24 27 19 16 16 

AOC Friesland Sûdwest-Fryslân 1     

Nordwin College Sûdwest-Fryslân 1 1 1 1 

Reg SGM Magister Alvinus Sûdwest-Fryslân   1  

          

Totaal  49 48 38 38 37 

Bron: DUO, bewerking FSP 
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5  Economie en werkgelegenheid 

 

5.1 Banen per sector 

 

Grootste toename in sector vervoer, opslag en communicatie 

Onderstaande figuur toont de banen op Ameland, per sector, voor de jaren 2011, 2013 en 

2015. In zijn geheel heeft in de periode 2010 tot 2015 een toename plaatsgevonden van het 

totaal aantal banen met 62. In dezelfde periode is het totaal aantal bedrijfs- en instellings 

vestigingen toegenomen met 75. Op Ameland is horeca en logiesverstrekking duidelijk de 

grootste sector. In de periode 2010 tot 2015 is het totaal aantal banen in de horeca en 

logies verstrekking echter licht gedaald van 696 tot 670. Het totaal aantal banen is in de 

periode 2010 tot 2015 met name gedaald in de sectoren bouwnijverheid (-11,3%) en 

financiële instellingen (-31,6%).  

 

In dezelfde periode is het aantal vestigingen in de bouwnijverheid echter toegenomen met 

negen en in de zakelijke dienstverlening met vijftien vestigingen. Opmerkelijk is de afname 

van het aantal arbeidsplaatsen in de gezondheids- en welzijnszorg van 129 in 2010 tot 110 

in 2015. In dezelfde periode is het aantal 65-plussers juist toegenomen en de verwachting is 

dat deze stijging voortduurt. Mogelijk heeft dit verband met de reorganisaties in het 

zorgaanbod op Ameland. Het aantal bedrijfs- en instellingsvestigingen in de 

gezondheidszorg en welzijn is toegenomen met tien vestigingen. 

  

Toename van parttime banen en daling van fulltime banen 

In een aantal sectoren is sprake van een toename van het totaal aantal banen over de 

periode 2010 tot 2015. De sterkst toegenomen sectoren zijn vervoer, opslag & communi-

catie, landbouw & visserij, handel & reparatie, zakelijke diensterlening en onderwijs. In deze 

sectoren is ook het aantal vestigingen toegenomen. Over het algemeen is er op Ameland 

sprake van een grotere toename van parttime arbeid en daling van fulltime banen. 

 
Bron: Werkgelegenheidsregister provincie Fryslân, bewerking FSP  
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5.2 Aantal werkenden per geslacht 

 

Vrouwen werken relatief vaak parttime 

Onderstaande figuur toont het aantal werkenden op Ameland per geslacht, voor de periode 

2005 tot 2014. Het aandeel parttime werkenden (15 uur of meer) is op Ameland hoger onder 

vrouwen dan mannen. Deze trend is ook terug te vinden in Nederland. Van het totaal aantal 

werkende mannen, werkt gemiddeld 15% parttime. Van de werkende vrouwen werkte in 

2005 36,5% parttime. In 2014 is het aantal parttime werkende vrouwen gedaald tot 34,7% 

van het totaal aantal werkende vrouwen. Dit komt doordat vrouwen in toenemende mate 

fulltime werken. 

 

Het aandeel parttime werkende vrouwen op Ameland is vergelijkbaar met Fryslân en 

Terschelling. Op Vlieland is het aandeel parttime werkende vrouwen hoger dan op Ameland, 

op Schiermonnikoog is het lager dan op Ameland. Het aandeel parttime werkende mannen is 

op de Friese Waddeneilanden over het algemeen hoger dan in Fryslân. Van de Friese 

Waddeneilanden is in de periode 2005 tot 2014 het aandeel parttime werkende mannen het 

laagst op Ameland. Parttime arbeid is het hoogst onder zowel vrouwen als mannen op 

Vlieland. 

 

Aandeel parttime werkende mannen het laagst op Ameland 

Over de periode 2005 tot 2014 is op Ameland de stijging van het aantal werkenden groter 

onder vrouwen dan mannen. Dit geldt voor zowel parttime als fulltime arbeid. Ten opzichte 

van het totaal aantal werkende vrouwen in 2005 is het aantal fulltime werkende vrouwen met 

7,8% gestegen. Het aantal parttime werkende vrouwen stijgt in deze periode met 1,3%. 

Onder werkende mannen is in de periode 2005 tot 2014 enige schommeling te zien. Het 

totaal aantal werkende mannen, zowel parttime als fulltime verschilt nagenoeg niet in 2005 

en 2014.  

 

De toename van het aantal werkenden, zowel parttime als fulltime, is groter bij vrouwen 

 
Bron: Werkgelegenheidsregister - provincie Fryslân, bewerking FSP 
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5.3 Werkloosheid  

 

Lichte daling werkloosheid 

 

Bron: CBS, bewerking FSP 

 

Bovenstaande figuur toont de werkloosheidpercentages voor Fryslân en de Friese 

Waddeneilanden. De werkloosheid ligt in Fryslân structureel enkele procent punten hoger 

dan op de Friese Waddeneilanden. Onderling verschilt het werkloosheidspercentage tussen 

de Friese Waddeneilanden weinig. Op Ameland is tussen 2013 en 2014 een licht daling in de 

werkloosheid waar te nemen.  
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5.4 Arbeidsparticipatie en leeftijd 

 

Hogere arbeidsparticipatie onder Amelandse jongeren 

 

1 

Netto arbeidsparticipatie: het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking, 

beroeps- en niet-beroepsbevolking, leeftijden 15 tot 75 jaar, minimaal 15 uren werkend. 

Bron: CBS, bewerking FSP 

 

Bovenstaand figuur toont de arbeidsparticipatie per leeftijdscategorie voor Ameland en 

Fryslân. De netto arbeidsparticipatie stijgt tot 2009 in Fryslân en op Ameland, voor alle 

leeftijden, met uitzondering van de leeftijdsgroep 15 tot 25 jarigen op Ameland. In de 

periode 2009 tot 2014 neemt de arbeidsparticipatie relatief toe onder personen van 45 tot 

75 jaar. Onder 15 tot 25 jarigen en 25 tot 45 jarigen daalt de netto arbeidsparticipatie in de 

periode 2009 tot 2014. 

 

Over het algemeen is de netto arbeidsparticipatie van 15 tot 25 jarigen op Ameland hoger 

dan in Fryslân gemiddeld. Dit is een trend die ook terug te zien is op de andere 

Waddeneilanden en kan mogelijk verklaard worden door het relatief hoge aanbod toeristisch 

seizoenswerk voor 15 tot 25 jarigen. Gedurende de periode 2003 tot 2014 daalt de netto 

arbeidsparticipatie onder deze groep op Ameland van 72,8% in 2003 tot 66,1% in 2014. In 

dezelfde periode daalt de netto arbeidsparticipatie ook op de andere Friese Waddeneilanden, 

met als enige uitzondering Vlieland. Daarnaast is op Terschelling de netto arbeidsparticipatie 

onder 15 tot 25 jarigen sinds 2011 lager dan op de ander Waddeneilanden.  

 

Onder de 25 tot 45 jarigen zijn de trends in netto arbeidsparticipatie vergelijkbaar voor 

Fryslân en de Waddeneilanden. Er is een dalende trend in netto arbeidsparticipatie in de 

periode 2009 tot 2014. Deze daling is het kleinst op Schiermonnikoog en het sterkst op 

Vlieland. 

 

In de periode 2003 tot 2009 groeit de netto arbeidsparticipatie on de groep 45 tot 75 

jarigen licht. In de periode 2009 tot 2014 vlakt deze groei af. 
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Figuur 15. Netto arbeidsparticipatie1, Ameland en Fryslân 
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Trends hierin zijn vergelijkbaar voor Ameland, de Waddeneilanden en Fryslân. Onder 45 tot 

75 jarigen is de netto arbeidsparticipatie op Schiermonnikoog het laagst van de Friese 

Waddeneilanden.  
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5.5 Arbeidspticipatie en opleidingsniveau 

 

Netto arbeidsparticipatie onder laagopgeleiden hoger op Ameland dan in Fryslân 

 

 

1 

Netto arbeidsparticipatie: het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking, 

beroeps- en niet-beroepsbevolking, leeftijden 15 tot 75 jaar, minimaal 15 uren werkend.  

Bron: CBS, bewerking FSP. 

 

Bovenstaand figuur toont de netto arbeidsparticipatie per opleidingsniveau, voor Fryslân en 

Ameland, voor de jaren 2003 tot 2014. Voor laagopgeleiden ligt de netto arbeidsparticipatie 

hoger op Ameland dan in Fryslân, Schiermonnikoog en Terschelling. Op Texel en Vlieland is 

de netto arbeidsparticipatie onder laagopgeleiden hoger dan op Ameland. In de periode 

2003 tot 2009 stijgt de netto arbeidsparticipatie onder laagopgeleiden op Ameland, 

Terschelling, Vlieland en in Fryslân. Op Schiermonnikoog daalt deze arbeidsparticipatie ligt. 

In de periode 2009 tot 214 daalt de netto arbeidsparticipatie onder laag opgeleiden op alle 

Friese Waddeneilanden en in Fryslân. Deze daling is het laagst op Schiermonnikoog en 

Terschelling. 

 

Onder middelbaar opgeleiden ligt de netto arbeidsparticipatie op Ameland sinds 2009 

enkele procentpunten lager dan op Vlieland. De trend in arbeidsparticipatie onder 

middelbaar opgeleiden is verder vergelijkbaar met zowel Fryslân als de andere 

Waddeneilanden, met uitzondering van Schiermonnikoog. Op Schiermonnikoog is de 

arbeidsparticipatie onder middelbaar opgeleiden netto lager dan de andere Waddeneilanden. 

In de periode 2003 tot 2009 is een lichte stijging in netto arbeidsparticipatie waar te nemen 

onder middelbaar opgeleiden. In de periode 2009 tot 2014 is een daling waar te nemen, 

deze daling is het sterkst op Terschelling en het laagst op Ameland en Schiermonnikoog. 

 

Netto arbeidsparticipatie onder hoogopgeleiden het snelst gestegen op Ameland 

De netto arbeidsparticipatie onder hoogopgeleiden ligt op Ameland op een vergelijkbaar 

niveau als Fryslân en de ander Waddeneilanden, met uitzondering van Schiermonnikoog, 

waar de netto arbeidsparticipatie onder hoogopgeleiden lager is. Vanaf 2012 is er een lichte 

stijging in de netto arbeidsparticipatie waar te nemen onder hoog opgeleiden op Ameland. 

  

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Netto 
arbeids-

participatie
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6  Toerisme 

 

6.1 Aantal banen in het toerisme 

 

Aantal banen in recreatie en toerisme is gestegen 

Het onderstaande figuur toont het aantal parttime en fulltime banen op Ameland in de 

sectoren recreatie en toerisme. In de periode 2005 tot 2015 is er een stijging van het totaal 

aantal banen te zien met 168 banen; van 1896 banen in 2005 tot 2064 banen in 2015. 

Hieronder vallen vestigingen met als hoofdactiviteit recreatie of toerisme gerelateerde 

activiteit zoals; logies, eet- en drinkgelegenheden, sport-en recreatievoorzieningen. Binnen 

de sector recreatie en toerisme stijgt het aantal banen in deze periode met 115 banen. Het 

aantal fulltime banen in de sector recreatie en toerisme stijgt in de periode 2005 tot 2015 

met 13,5%. Het aantal parttime banen met 23,8%. Genoemde aantallen banen hebben 

betrekking op jaartotalen. Deze aantallen zijn waarschijnlijk onderhevig aan seizoens-

invloeden. Het seizoenswerk is in deze cijfers meegenomen. De stijging in deze sector is op 

Ameland hoger dan op de Schiermonnikoog, Terschelling en in Fryslân. Op Vlieland is de 

stijging van het aantal banen in de sector recreatie en toerisme groter.  

 

Aantal parttime en fulltime banen in recreatie en toerisme op Ameland is gestegen 

Tot 2011 is er een stijging van het aantal banen binnen recreatie en toerisme waar te nemen. 

Dit komt mogelijk doordat Nederlanders vanwege de economische crisis vaker kozen voor 

een vakantie in eigen land. Of doordat het effect van de economische crisis enige jaren later 

pas doorgewerkt heeft in werkgelegenheidscijfers. Vanaf 2011 daalt het aantal banen licht. 

De grootste daling vindt plaats in 2012 (-46 banen) en 2013 (-20 banen). Vanaf 2014 neemt 

het aantal banen in de sector recreatie en toerisme weer toe. 

 

 
1

Fulltime = 15 uur of meer per week, parttime = minder dan 15 uur per week. 

Bron: Werkgelegenheidsregister provincie Fryslân (SBI indeling), bewerking FSP 
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6.2 Horeca aanbod 

 

Aantal vestigingen daalt, gemiddelde m
2

 stijgt 

 
Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering, bewerking ABF, FSP 

 

De algemene trend voor de periode 2005 tot 2013 laat een lichte afname van het aantal 

horecabedrijven zien. De enige sector die niet in aantal afneemt is de hotelsector, die is in 

deze periode gestegen met twee vestigingen. Het gemiddelde verkoopoppervlakte (in m2) 

van alle horecabedrijven totaal is in de periode 2005 tot 2013 daarentegen toegenomen. Er 

lijkt sprake van schaalvergroting in algemene zin. Of sluiting van met name kleine 

vestigingen. Deze toename van oppervlakte is het grootst in de sector fastservice 

(snackbars, ijssalons, eetkramen en dergelijke). Tevens is de gemiddelde oppervlakte in de 

restaurantsector toegenomen.  

 

Toename hotelkameraanbod in het middelsegment 

Op basis van de Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) van het Bedrijfschap Horeca en 

Catering, is in de periode 2007 tot 2013 een verandering in aanbod van hotelkamers op 

Ameland waar te nemen. Deze classificering heeft betrekking op 90% van de hotels op 

Ameland. Binnen de hotelsector heeft een verschuiving plaatsgevonden van de laag en hoog 

gewaardeerde kamers naar een toegenomen aanbod in het middensegment. Het aantal 

kamers met één ster is afgenomen met 35%, het aantal vier sterrenkamers met 20%. Het 

aantal driesterren kamers is vrijwel onveranderd. Het aantal tweesterrenkamers is in de 

periode 2007 tot 2013 echter toegenomen met 55%. Er lijkt sprake te zijn van een vergroting 

in het hotelkameraanbod in het middensegment. 
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Figuur 18. Horeca aanbod Ameland,
aantallen en m2, 2005 tot 2013
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7 Gezondheid, zorg en culturele voorzieningen 

 

7.1 Zorgvoorzieningen 

 

Ameland heeft meeste basiszorgvoorzieningen 

De meeste basiszorgvoorzieningen zijn aanwezig op Ameland. Er zijn twee 

huisartspraktijken, één in Nes en één in Ballum. De huisartsen op Ameland zijn 

apotheekhoudend en beschikken over röntgen- en echoapparatuur. Daarnaast vindt er 

opvang plaats voor eerste hulp bij ongevallen. Indien er spoedvervoer naar het ziekenhuis 

aan de wal nodig is, gaat dit in samenwerking met de ambulancedienst. Meestal vindt dit 

vervoer plaats via de reddingsboot (KNRM), in enkele gevallen via de helikopter 

(SAR/traumahelikopter UMCG).  

 

Er zijn tal van samenwerkingen met zorgverstrekkers aan wal. Regelmatig is er de 

mogelijkheid tot het bezoeken van een cardioloog, oogarts of podoloog. Tevens is er 

samenwerking met het MCL, POH-GGZ, Verslavingszorg Noord Nederland en Maatschappelijk 

Werk Fryslân. Daarnaast heeft Ameland een tandartspraktijk, mogelijkheid tot thuiszorg via 

Thuiszorg het Friese Land en is er een fysiotherapiepraktijk. 

 

Tabel 7. Voorzieningen niveau Ameland, Ferwerderadiel en Fryslân (2015) 

Bron: DUO, ROS, bewerking FSP 

 
De bovenstaande tabel geeft een overzicht van enkele aanwezige voorzieningen op Ameland. 

Ter vergelijking van het voorzieningenniveau zijn de gemeente Ferwerderadiel en provincie 

Fryslân opgenomen. Ferwerderadiel is de kleinste niet-eiland gemeente in Fryslân, met 8738 

inwoners. Gemeente Ferwerderadiel ligt net als de Ameland aan het Wad, maar kent geen 

uitgesproken toeristische sector. In onderstaande tabel is te zien dat voor de voorzieningen 

die op Ameland aanwezig zijn, het aantal relatief hoger ligt dan zowel in Ferwerderadiel als 

Fryslân. Het aantal huisartsen per 1000 inwoners is op Ameland twee keer zo hoog als in 

Fryslân gemiddeld. Het aantal basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs ligt hoger 

dan in zowel Ferwerderadiel als Fryslân. Deels is dit te verklaren door het eilandkarakter, 

waarbij de aanwezigheid van één voorziening direct leidt tot een hoog aantal per 1000 

inwoners. 

 

 

 Ameland  Ferwerderadiel Fryslân  

Bevolkingsaantal 3590  8738  64.6257  

       

Voorzieningen: Aantal Per 1000 

inw. 

Aantal Per 1000 

inw. 

Aantal Per 1000 

inw. 

Huisartsen 4 1,1 6 0,7 390 0,6 

Eerstelijns psychologen  0 0,0 0 0,0 104 0,2 

Eerstelijns fysiotherapeuten 2 0,6 6 0,7 590 0,9 

Eerstelijns verloskundigen 0 0,0 1 0,1 79 0,1 

Scholen basisonderwijs 4 1,1 8 0,9 445 0,7 

Vestigingen voortgezet 

onderwijs 

1 0,3 1 0,1 82 0,1 

Bibliotheken 2 0,6 0 0,0 44 0,1 

Voetbalverenigingen 2 0,6 5 0,6 179 0,3 
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Aantal huisartsen en basisscholen op Ameland hoger dan gemiddeld 

Bepaalde voorzieningen zijn op Ameland niet aanwezig, bijvoorbeeld eerstelijns- 

verloskundigen en psychologen. In enkele gevallen zijn hiervoor op Ameland 

samenwerkingsverbanden aangegaan, bestaand uit bijvoorbeeld reguliere bezoeken van 

deskundigen aan het eiland. 

 

 

7.2 Kinderopvang 

 

Aantal kinderen in formele opvang daalt, aantal uren stijgt 

Op Ameland stijgt tot 2009 het aantal kinderen in de formele kinderopvang. In de periode 

2010 tot 2014 daalt het aantal kinderen in formele opvang, zowel opvang door gastouders, 

als opvang bij een kindercentrum. Hieronder vallen kinderdagverblijven, crèches of 

geregistreerde centra voor buitenschoolse opvang zoals geregistreerd bij het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In de periode 2007 tot 2014 was in Fryslân de 

trend meer kinderen maar minder uren. Op Ameland was de trend minder kinderen en meer 

uren. 

 

Mogelijk hangt de daling in deze periode samen met het stijgen van de werkloosheid, 

waardoor ouders voor kinderopvang tijdens reguliere werktijden minder afhankelijk zijn van 

formele instanties. In de periode 2007 tot 2014 stijgt het gemiddeld aantal uren dat 

kinderen in de formele opvang. Het gemiddeld aantal uren per kind per jaar steeg in deze 

periode bij gastouders met 50%, bij opvang in een kindercentrum met 14%.  

 

 

Bron: CBS, bewerking FSP 

 

Naast zorgvoorzieningen en kinderopvangvoorzieningen zijn er op Ameland onder andere 

twee bibliotheken, twee PostNL servicepunten, twee voetbalclubs en twee zwembaden. 

Tevens zijn er vele mogelijkheden op het gebied van sport, zoals golf, midget- en boerengolf 

en een tennisbaan. 
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8 Samenvatting en conclusies 

 

Bevolking 

- De bevolking van Ameland is licht gestegen. 

- De stijging van de Amelandse bevolking komt met name door de 65-plussers. 

- Het aantal 18 tot 45 jarigen is afgenomen. 

- De bevolking van Ameland en Terschelling is het meest gestegen in de periode 

2000 tot 2015. 

- De bevolking van Schiermonnikoog en Vlieland is het meest gedaald in de periode 

2000 tot 2015. 

- Ameland vergrijst sneller dan Fryslân. 

- Aantal 65-plussers op Ameland, Terschelling en Vlieland het meest gestegen. 

- De prognoses voorspellen een daling van het inwonersaantal en aantal 

huishoudens vanaf 2020. 

 

Wonen & woningvoorraad 

- De gemiddelde huishoudensgrootte daalt, deze trend is vergelijkbaar met Fryslân 

en Nederland. 

- De grootste toename is te vinden bij de een- en tweepersoons huishoudens. 

- De toename in tweepersoonshuishoudens is op Ameland bovengemiddeld. 

- De stijging van de woningvoorraad van Ameland ligt boven het Friese en Friese 

Wadden gemiddelde. 

- Het aantal koopwoningen op Ameland stijgt sneller dan het aantal huurwoningen. 

- Het aantal particuliere huurwoningen is meer toegenomen dan aantal sociale 

huurwoningen. 

- De gemiddelde WOZ-waarde op Ameland ligt 20.000 euro hoger dan in Fryslân. 

- De WOZ-waarde van Amelandse woningen ligt lager dan op de andere 

Waddeneilanden. 

- De daling van de gemiddelde WOZ/waarde vlakt af vanaf 2013. 

- Ameland heeft de laagste gemiddelde WOZ-waarde van de Waddeneilanden. 

 

Onderwijs 

- De leerlingenprognose voorspelt een daling van het aantal leerlingen in het basis- 

en het voortgezet onderwijs. 

- Jaarlijks volgen 40 tot 50 op Ameland ingeschreven jongeren onderwijs aan de 

wal. 

- De afstand tot de basisscholen is op Ameland vergelijkbaar met het Friese 

gemiddelde. 

- De afstand tot het voortgezet onderwijs is 1,3 km meer dan Friese gemiddelde. 

- De kleinste basisscholen op Ameland zijn in 2030 naar verwachting boven de 

opheffingsnorm. 

 

Economie & werkgelegenheid 

- De grootste toename in de sector vervoer, opslag en communicatie. 

- Een toename van parttime banen en daling van fulltime banen. 

- Vrouwen werken op Ameland relatief vaak parttime. 

- Het aandeel in parttime werkende mannen is het laagst op Ameland. 
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- De toename van het aantal werkenden, zowel parttime als fulltime, is groter bij 

vrouwen. 

- Een lichte daling van de werkloosheid. 

- Een hogere arbeidsparticipatie onder de Amelandse jongeren dan in Fryslân. 

- Netto arbeidsparticipatie onder laagopgeleiden hoger op Ameland dan in Fryslân. 

- Netto arbeidsparticipatie onder hoogopgeleiden het snelst gestegen op Ameland. 

 

Toerisme 

- Het aantal banen in recreatie en toerisme is gestegen. 

- Het aantal parttime en fulltime banen in de recreatie en het toerisme op Ameland 

is gestegen. 

- Het aantal vestigingen daalt, het gemiddelde aantal m
2

 stijgt. 

- Een toename van het hotelkameraanbod in het middelsegment. 

 

Gezondheid, zorg & overige voorzieningen 

- Ameland heeft de meeste basiszorgvoorzieningen. 

- Het aantal huisartsen en basisscholen is op Ameland hoger dan gemiddeld. 

- Het aantal kinderen in de formele opvang daalt, het aantal uren stijgt. 
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