
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke 
vernieuwing (VHROSV)



De ruimtelijke ontwikkeling van Veere stoelt in de komende jaren vooral op twee pijlers: 
herstructurering en het versterken van onze concurrentiepositie. Nieuwbouw vindt vooral plaats waar 
oude situaties verdwijnen. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste 
uitgangspunten voor ontwikkelingen. Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in 
de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.  

D.8.01 Vanaf 2019 is er een betere verbinding tussen Vrouwenpolder en het 
recreatiegebied Park Fort den Haak
Op basis van het Masterplan en het bestemmingsplan werken we aan een kwalitatieve ontwikkeling 
van het Fort den Haakweg-gebied. Daarmee verbeteren we de verbinding tussen de woonkern en het 
recreatiegebied Park Fort den Haak.

Stand van zaken
Het "Masterplan Park Fort den Haak" is in uitvoering. Zo is de uitbreiding van hotel 
"Duinoord" gerealiseerd en opgeleverd en is de bouw van het nieuwe receptiecomplex van 
Breezand Vakanties gestart. De vergunningen voor de overige initiatieven zijn in voorbreiding 
of al verleend. Verder wijzigden we het bestemmingsplan voor 2 nieuw particuliere 
(permanten) woningen in het lint van de Fort den Haakweg. Daarmee wordt de verbinding 
tussen Vrouwenpolder en het recreatiegebied steeds meer zichtbaar.

8.001 We maken de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg 
bouwrijp voor de nieuwe verbindingsweg.
Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den 
Haakweg. In 2018 beginnen we met het bouwrijp maken van de grond tussen de parallelweg N57 en 
de Fort den Haakweg. De planning is dat dit werk 1e kwartaal 2018 start.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 30-06-2019 
Gestart

Kwaliteit
We hebben in 2018 de bestekvoorbereiding afgerond. 
Tijd

Geld

8.002 We maken een definitief ontwerp (DO) van de Fort den Haakweg en de 
nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg.
Het herinrichten van de Fort den Haakweg en het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is 
onderdeel van het Masterplan Fort den Haakweg. In 2018 maken we samen met stakeholders uit het 
gebied hiervoor een definitief ontwerp. In 2019 en 2020 voeren wij dit definitieve ontwerp uit.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-07-2021 
Gestart

Kwaliteit
We startten eind 2018 met de voorbereiding van de verbindingsweg.  
Tijd

Geld

8.003 We maken een definitief ontwerp (DO) van het inrichtingsplan van het 
deelgebied rondom de sportvoorzieningen.
In het Masterplan Fort den Haakweg staan een aantal aanpassingen voor de inrichting van het 
recreatiegebied:

  de verplaatsing van de tennisbanen,
  de uitbreiding van de schietbaan,
  de uitgifte van bouwkavels,
  de verplaatsing van de zendmast,



  en de invulling van de volkstuinen.
Voor deze werkzaamheden maken we in 2018 samen met stakeholders een definitief ontwerp, 
waarna we het gebied rondom de sportvoorzieningen bouwrijp maken.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Op 20 april 2017 stelde u het landschapsplan vast. Dit plan is onderdeel van het "Masterplan 
Park Fort den Haak". Op basis van het landschapsplan maakten wij in 2018 een definitief 
ontwerp (DO) voor het deelgebied rondom de bestaande sportvoorzieningen. Om het DO uit te 
voeren, is een wijziging van het door u op 8 juni 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Park 
Fort den Haak" nodig (wijzigingsplan). U nam in het bestemmingsplan hier voor ons een 
wijzigingsbevoegdheid op. Wij gaven het bureau Rho opdracht om voor dit deelgebied een 
wijzigingsplan te maken. Inmiddels verleenden wij de omgevingsvergunning voor de 
verplaatsing van de zendmast. 
Tijd

Geld

8.004 We maken het deelgebied rondom de sportvoorzieningen bouwrijp.
In de periode 2018-2019 maken we het deelgebied rondom de sportvoorzieningen bouwrijp als start 
van de realisatie van dit deelgebied.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
De voorbereiding van het bouwrijp maken is nog niet gestart. 
Tijd

Geld

D.8.02 Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd.
Onderdeel van het Dorpsplan Vrouwenpolder is het opwaarderen van het centrum. Dit is het gebied 
achter de Dorpsdijk rondom de Monnikendijk. Het Dorpsplan Vrouwenpolder noemt dit gebied de 
groene kamer. Er zijn op dit moment een aantal concrete initiatieven. Wij zijn hiervoor afhankelijk van 
initiatieven van ondernemers. Samen met deze ondernemers werken we aan de opwaardering van 
het centrum. Zodra de initiatieven zijn gerealiseerd, is het de opwaardering van het centrum afgerond.

Stand van zaken
Een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de invulling van 
de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' (Dorpsplan) is 
gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete handvatten voor 
een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige centrum, de 
nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of te 
versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en de 
kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart? 
Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk 
zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd. 
De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een 
locatiebesluit. 
Gezien het bovenstaande is in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie even 'on 
hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de verplaatsing van 
de supermarkt.

8.005 We stellen een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan op voor de 
groene kamer van het centrumgebied.
Er zijn op dit moment de volgende concrete initiatieven:

 verplaatsing van de supermarkt



 invulling/herontwikkeling van de locatie van de te verplaatsen supermarkt
 de opwaardering van de kloostergronden met groen, speeltoestellen en cultuurelementen
 de invulling/herontwikkeling van het perceel Dorpsdijk 21-29 met wonen, detailhandel, horeca 

en verblijfsrecreatie.
Met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan werken we aan een integrale aanpak om de initiatieven 
te realiseren.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-10-2019 
Gestart

Kwaliteit
We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de 
invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' 
(Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete 
handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige 
centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of 
te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en 
de kerk: hoe maken we dit een onderdeel van een levendig dorpshart? 
Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk 
zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd. 
De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een 
locatiebesluit. 
Gezien het bovenstaande besloten we in overleg met de stedenbouwkundige de visie even 'on 
hold' te zetten, in afwachting van onder meer het besluit over de verplaatsing van de 
supermarkt.
Tijd

Geld

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de 
PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.
Op de huidige locatie wringt de bedrijfsvoering van de PLUS-supermark. Daarom diende de PLUS-
supermarkt een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Hierdoor ontstaat 
ruimte voor een ander invulling van de te achterlaten supermarktlocatie. Dit draagt bij aan de 
opwaardering van de groene kamer van het centrumgebied. Uit locatieonderzoek blijkt dat het perceel 
in de hoek Noorddijk/parallelweg N57 kansrijk is. Nu moeten wij onderzoeken of het initiatief op deze 
locatie ook daadwerkelijk haalbaar is (ruimtelijk en economisch). Daarom voeren we een 
haalbaarheidsonderzoek
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de 
invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' 
(Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete 
handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige 
centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of 
te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en 
de kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart? 
Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk 
zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd. 
De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een 
locatiebesluit. 
Gezien het bovenstaande hebben we in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie 
even 'on hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de 
verplaatsing van de supermarkt.
Tijd

Geld



D.8.03 De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is in 2018 beter.
De randvoorwaarden voor een kwalitatieve fysieke leefomgeving gaan bijvoorbeeld over: 
stedenbouwkundige aspecten als situering van de bebouwing en massa (hoogte, breedte en diepte) 
en bouwvolumen, programmatische zoals woningdifferentiatie,  parkeren, verkeer en vervoer, de 
inrichting van de openbare ruimte, technische milieuaspecten, duurzaamheid, welzijnsaspecten 
en financieel economische aspecten.

Stand van zaken
Naast onderstaande maatregelen werkten we in 2018 opnieuw (mee) aan vele plannen en 
initiatieven. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is (z)onder meer zichtbaar in Zoutelande 
en Domburg. Minder zichtbaar maar erg belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving is de 
totstandkoming van het beleid voor Donker, de afspraken over de herstructurering en 
revitalisering van bedrijventerreinen, de voorbereiding van de bouwplannen voor Park Fort den 
Haak, het onderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en toerisme, de kaders voor de 
recreatieve verhuur van kamers.   

8.007 We herontwikkelen Molenwal in Westkapelle.
De woningbouwcorporatie sloopt en herontwikkelt 24 van de 32 duplexwoningen. Dit is een kans voor 
een herontwikkeling van Westkapelle. Afhankelijk van het besluit van de raad inzake het 
maatschappelijk vastgoed kunnen we een ontwikkeling opstarten waarbij we het maatschappelijk 
vastgoed in Westkapelle kunnen betrekken. In 2017 stellen we het programma van eisen voor de 
ontwikkeling en een stedenbouwkundig plan op. Parallel hieraan starten we met het bouwplan. Dit 
doen we in samenspraak met betrokken partijen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
We hebben een deel van het project Molenwal, de woningen van Zeeuwland, gerealiseerd. 
We bekijken het maatschappelijk vastgoedproject op dit moment opnieuw.
Tijd

Geld

8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun 
bouwplannen aan de hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande.
Op 30 mei 2013 stelden we de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vast. De structuurvisie is een 
samenhangende visie voor het centrum van Zoutelande. De structuurvisie biedt kaders voor waar en 
hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 20-09-2013 
Doorlopend

Kwaliteit
In 2018 werkten we samen met de initiatiefnemer de plannen voor herontwikkeling hoek 
Willibrordusplein uit. De planologische procedure is succesvol afgerond. De kaders van de 
structuurvisie waren leidend.
Tijd

Geld

8.009 We begeleiden de uitvoering van de dorpsvisies.
De meeste dorpsvisies zijn klaar. Vanaf 2018 is structureel budget (€ 100.000) voor de uitvoering. Dit 
is bedoeld voor acties en plannen voor ‘Schoon, heel en veilig’, het verbeteren van de uitstraling van 
de kernen, de uitvoering van wensen op fysiek gebied. Voorbeelden zijn:
- een natuurspeeltuin,
- het oplossen van knelpunten,
- grote en kleine verbeteringen in de openbare ruimte,
- ruimtelijke ordening,
- (co)financiering van leefbaarheids- en duurzaamheids-projecten en subsidieaanvragen.



Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
Het budget van 2018 is ingezet voor de herinrichting van de Torenstraat in Meliskerke.  
 
Tijd

Geld

8.010 We stellen werkbudget beschikbaar voor kwalitatieve of innovatieve 
ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving.
Voor het onderzoeken en voorbereiden van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving stellen we 
werkbudget beschikbaar. Het gaat om juridische/planologische begeleiding van het onderdeel 
gebiedsontwikkeling van de projecten Maatschappelijk vastgoed, stedenbouwkundige expertise, 
maken van presentatiemateriaal en haalbaarheidsonderzoeken. We hebben een werkbudget van € 
250.000 nodig als voorbereidingskrediet.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 
Doorlopend

Kwaliteit
We hebben het werkbudget voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving benut bij de 
voorbereiding van diverse projecten. De uren zijn vooral gebruikt voor de voorbereidingen op 
het gebied van het Maatschappelijk vastgoed.
Tijd

Geld

8.011 We voeren de Asbestregeling uit.
In 2018 maken we een inventarisatie van de nog aanwezige asbest daken binnen de gemeente 
Veere. Daarnaast maken we de asbestregelingen aantrekkelijker voor asbest dak eigenaren.

 voor de inventarisatie is € 20.000 nodig
 voor het aantrekkelijker maken van de asbestregeling is € 50.000 nodig

Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
De inventarisatie is uitgevoerd door een extern bureau.
Tijd

Geld

D.8.04 Domburg is een heilzame woonplaats en badplaats met allure.
De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met 
allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet 
veranderen.

Stand van zaken
In 2018 organiseerden wij het ESPA-congres. Domburg verwelkomde de internationale 
smaakmakers op het gebied van wellness. In de praktijk zijn we in de tweede helft van 2018 
zoekende. Op welke wijze willen we de badstatus invullen? En wat moeten we doen zodat de 
ondernemers in Domburg de badstatus omarmen? Aan het einde van 2018 geeft Impuls 
Zeeland een nieuwe impuls en gaat weer met een groep ondernemers om de tafel. Wij haken 
weer aan in 2019. Voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingen in Domburg in 2018: we 
leverden een opnieuw ingerichte boulevard op en we startten met de herinrichting van het 
Groentje. Op niveau en met allure.



8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg.
We ontwikkelen het Singelgebied naar wonen, werken en parkeren. Rond de molen realiseren we een 
parkeerterrein, de rest van het gebied wordt ingevuld met woonkavels. In de geluidgevoelige zone bij 
het uitgaansgebied realiseren we een blok met gemengde functies. Voor de complete realisatie is een 
bestemmingsplanherziening nodig. Hiervoor stellen we  2018 een bestemmingsplan vast. Na afloop 
van de beroepstermijn starten we met de aanleg van het parkeerterrein rond de molen en uitgifte van 
de bouwkavels. Voor de aanleg van het parkeerterrein is een investering nodig van  € 1.067.200. 
Om een toiletgebouw op het parkeerterrein te realiseren is € 61.600 nodig. 

Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
Het bestemmingsplan voor het Singelgebied is vastgesteld en onherroepelijk. De 
procedure leverde geen inhoudelijke opmerkingen op.  
Tijd

Geld

8.013 We richten het gebied rond 't Groentje opnieuw in.
Een herschikking van functies in het gebied rond het Groentje is noodzakelijk omdat de druk op het 
gebied aanzienlijk is. Nu is het drukke verkeersknooppunt, de terrassen, winkels, weekmarkt, 
fietsparkeren en groen op een heel klein gebied geconcentreerd. Dit staat op gespannen voet met 
elkaar. In nauwe samenwerking met bewoners en de ondernemers ronden we in 2018 
het herontwikkelingsplan af. Daarna zal de herontwikkeling plaats vinden. In de begroting 2017 was 
hier al € 350.000 voor geraamd.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-05-2019 
Gestart

Kwaliteit
 De herinrichting is eind 2018 gestart.
Tijd

Geld

8.014 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in.
In overleg met een vertegenwoordiging van belanghebbenden stelden we in 2017 een 
herinrichtingsplan op. De boulevard leggen we opnieuw aan en krijgt een uitstraling die past bij 
Domburg. Op verschillende plekken leggen we zogenaamde zeebalkons aan en vervangen we het 
straatmeubilair. We voeren het gefaseerd uit. De eerste en tweede fase ronden we in 2018 af. De 
planning en uitvoering van de 3e fase (ter hoogte van het Nehalenniagebied) stemmen we af op de 
overige ontwikkelingen in het gebied (museum/hotels). Voor de 1e en 2e fase is in de begroting 2017 
al een investering geraamd van in totaal afgerond € 995.000.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2022 
Gestart

Kwaliteit
Het definitief ontwerp van fase 2b is gereed. 
Tijd

Geld

8.015 We leggen een dynamisch parkeerverwijssysteem in Domburg aan.
Het parkeerverwijssysteem leidt de bezoekers naar de onthaalcentra aan de rand van het centrum. 
Het geeft aan welke terreinen nog vrije plekken hebben en welke vol zijn. Zo ontstaat er in het 
centrum minder verkeer dat is op zoek naar een parkeerplek.
De investering is geraamd op € 460.000. De jaarlijkse kosten komen uit op € 10.000.



Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-04-2018 
Gereed

Kwaliteit
Het parkeerverwijssysteem voor Domburg is geplaatst en werkt. Tijdens dit parkeerseizoen 
hebben we getest en verbeteringen aangebracht. Er zijn nog een aantal afwijkingen die 
we laten herstellen.
Tijd

Geld

8.016 We breiden het parkeerterrein naast het gemeentehuis uit.
De parkeergelegenheid voor bezoekers en personeel bij het gemeentehuis breiden we uit. Dit is nodig 
omdat één parkeerterrein vervalt vanwege de bouw van de nieuwe supermarkt. Bij het nieuwe 
parkeerterrein realiseren we ook een pumptrackbaan en trapveldje voor de jeugd. We passen het 
bestemmingsplan hiervoor aan. Vooruitlopend hierop onderzoeken we of we (via een versnelde 
procedure) een deel van het terrein al voor het seizoen 2018 kunnen realiseren. Voor het verplaatsen 
van het trapveld en de skatebaan is € 46.600 nodig.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Het nieuwe parkeerterrein is vrijwel gereed. Het terrein is nog niet waterdicht zodat er nog 
aanvullende maatregelen moeten komen om als ijsbaan te kunnen dienen. 
Tijd

Geld

8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie.
De bestaande bedrijven verplaatsen we naar Oosterloo, dat hiervoor is gereserveerd. Voor de 
Nijverheidsweg bereiden we 2 bestemmingsplannen voor. Het zuidelijke gebied ontwikkelen we eerst. 
Het noordelijke gebied volgt als de onderhandelingen met de bestaande bedrijven zijn afgerond.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021 
Gestart

Kwaliteit
We zoeken naar de hoogste kwaliteit in relatie tot de gewenste woonvormen. De 
stedenbouwkundige voor Domburg zet zich in voor een goed ontwerp. Na realisatie levert dit 
een goed woon- en leefklimaat op.
Tijd

Geld

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg 
om tot een woongebied en een parkeerplaats.
Het ontwerp geven we vorm in overleg met omwonenden. Een omvorming van het middengebied tot 
een parkeerplaats biedt extra kansen. De huidige parkeerplaatsen aan de Schuitvlotstraat en de 
Zuidstraat komen dan na realisatie van het terrein te vervallen. In 2018 brengen we het 
bestemmingsplan in procedure en stellen we het plan vast.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De kwalitatieve invulling van het gebied kwam tot stand in nauw overleg met omwonenden. 
Aan de Singel komen een aantal woningen  met aan de binnenzijde van het gebied een 
parkeerterrein. Aanwonenden gaven aan een gedeelte grond te willen kopen. Wij namen dit 
in de plannen op. De aanwonenden zijn tevreden over het ontwerp. Het plan voorziet in een 
achteruitgang voor de museumlocatie. De ontsluiting van het terrein verbetert hiermee in de 
toekomst.      



Tijd

Geld

8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het 
Nehalenniagebied.
We onderzoeken samen met stakeholders de haalbaarheid van:
- de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum.
- de kwaliteitsimpuls van de hotels
- een ondergrondse parkeervoorziening
- het versterken van duinlandschap
- het maken van een hoogwaardige ontmoetingsplek.
Na deze fase maken we afspraken over het vervolgproces. 
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
We besloten om de haalbaarheid te onderzoeken van de nieuwbouw van het Marie Tak van 
Poortvlietmuseum, de herontwikkeling van twee hotels, de openbare ruimte en de realisatie 
van een ondergrondse parkeerkelder. Het gaat hier om de vraag of het droombeeld vanuit de 
visie in de praktijk realiseerbaar is, zowel financieel, technisch, stedenbouwkundig als qua 
waterveiligheid. We hebben overlegd met de klankbordgroep en met mede-overheden. We 
hebben het onderzoek nog niet afgerond.
Tijd

Geld

D.8.05 In 2018 is Veere aantrekkelijker voor wonen, werken en recreatie.
Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals 
"Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013), het ambitiescenario 
“Locatieontwikkeling, de plek centraal” voor het jachthavengebied Oostwatering (oktober 2013) en het 
“Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015). Dit doen we samen met onze stakeholders, zoals de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentencommissie, de Stadsraad Veere en de 
Stichting Veere.

Stand van zaken

8.020 We maken een actualisatie van het onderzoek “Kostendragers project 
Veelzijdig Veere”.
In 2016 deden wij een onderzoek naar kostendragers voor herontwikkeling van het Oranjeplein. We 
actualiseren dit onderzoek.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Rho leverde dit jaar een concept bestemmingsplan op. Uit de beoordeling daarvan bleek dat er 
nader onderzoek nodig om te komen tot een bestemmingsplan dat gereed is voor de wettelijke 
procedure. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma (detailhandel, horeca, woningbouw, 
overige functie) en de financiële haalbaarheid (grondexploitatie/kostendragers). Dit onderzoek 
betrokken wij het afgelopen jaar bij de verdere planvorming. Dit leidde nog niet tot concrete 
kostendragers. 
Tijd

Geld



8.021 We herinrichten de Markt in Veere.
In 2013 maakten wij met onze stakeholders, zoals de Stadsraad Veere, de Stichting Veere en de 
Ondernemersvereniging, via het proces Placemaking een handboek openbare ruimte voor de 
inrichting van het openbaar gebied van de Stad Veere. De herinrichting van de Markt is daarin één 
van de maatregelen. In 2018 starten we met de herinrichting van de markt. Voor de herinrichting van 
de Markt is € 536.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Het ontwerp en de aanbesteding zijn in 2018 afgerond. De herinrichting voeren we januari tot 
Pasen 2019 uit.
Tijd

Geld

8.022 Wij bereiden het bestemmingsplan Oranjeplein voor.
Het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015) beschrijft de invulling van het Oranjeplein. Dit 
beeldkwaliteitsplan gebruiken we als basis voor het bestemmingsplan. Het externe adviesbureau Rho 
maakt voor ons het bestemmingsplan. Hierbij betrekken we onze stakeholders zoals de Stadsraad 
Veere, de Stichting Veere en de Ondernemersvereniging Veere.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Wij gaven het externe adviesbureau Rho opdracht om het bestemmingsplan voor het 
Oranjeplein te maken. Rho leverde dit jaar een concept bestemmingsplan op. Uit de 
beoordeling daarvan bleek dat er nader onderzoek nodig was voor een bestemmingsplan dat 
gereed is voor de wettelijke procedure. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma 
(detailhandel, horeca, woningbouw, overige functie) en de financiële haalbaarheid 
(grondexploitatie). In november 2018 informeerden wij u via een raadsmemo over de stand 
van zaken en de processtappen.
Tijd

Geld

8.024 We stellen een ontwikkelplan op voor het jachthavengebied 
Oostwatering.
In oktober 2013 bepaalden we onze ambitie voor het jachthavengebied Oostwatering. Dit ligt vast in 
het scenario “Locatie-ontwikkeling, de plek centraal”. Met dit scenario als basis maken we in 2018 
eerst een ontwikkelplan. Hierin kijken we naar de ruimtelijke en economische haalbaarheid. Dit betreft 
de initiatieven van de havenpartners, de ontwikkeling van het botenstrand en de aanpassing aan het 
openbaar gebied. De havenpartners werken hieraan mee. Na het vaststellen van het ontwikkelplan, 
gaan we in 2019 beginnen met de werkzaamheden om het ontwikkelplan te realiseren.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
Begin 2018 stapten wij over naar het scenario "Cafetariamodel". Hierover informeerden wij u 
op 1 februari 2018 via een raadsmemo. Dit scenario houdt in dat we stapsgewijs toewerken 
naar opwaardering van het jachthavengebied (op basis van uw besluit van 10 oktober 2013). 
Om de procesgang en relatie met de partners uit de haven te continueren, verlengden wij de 
opdracht met extern adviseur Projectbureau Vrolijks. Om de ruimtelijke kwaliteit van het 
jachthaven te borgen, gaven wij het stedenbouwkundig bureau Spacevalue opdracht om een 
beeldkwaliteitsplan op te stellen. 
Tijd

Geld



8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het 
Mijnenmagazijn in Veere.
In 2010 kochten we het magazijn en het kantinegebouw van het complex Mijnenmagazijn. Door 
middel van marktconsultatie realiseren we een duurzame en winstgevende herbestemming.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-01-2021 
Niet gestart

Kwaliteit
Na aankoop van het Mijnenmagazijn en het kantinegebouw 
dienden geïnteresseerde marktpartijen vrijblijvende initiatieven in voor herbestemming van het 
Mijnenmagazijn. Geen van deze initiatieven leidden tot een haalbare herbestemming. In 
samenwerking met BOEi bereidden we een 'tender' (openbare aanbesteding) voor. Onderdeel 
van deze 'tender' is het 'bidbook'. In dit bidbook beschrijven we de feitelijke toestand van 
het Mijnenmagazijn. Verder komt in dit bidbook een beoordelingskader en procedure te staan, 
met als doel dat marktpartijen gelijke kansen krijgen voor het indienen van een plan.
Tijd

Geld

D.8.06 In 2018 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar 
afgestemd
We hebben een actueel woningbehoefteonderzoek. Nieuwbouw en initiatieven voor herstructurering of 
herontwikkeling hebben we aan dit rapport getoetst.

Stand van zaken

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de 
Regionale Walcherse woningmarktafspraken.
In 2019 maken we nieuwe regionale woningmarktafspaken met de gemeenten op Walcheren en de 
Provincie Zeeland. We doen dit aan de hand van de resultaten van het gemeentelijk en provinciaal 
woningbehoeftenonderzoek. Zo spelen we in op de (toekomstige) vraag naar woningen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 
Doorlopend

Kwaliteit
In december 2018 maakten wij samen met gemeenten Middelburg en Vlissingen nieuwe 
regionale woningmarktafspraken . Deze zijn vervolgens ter instemming voorgelegd aan 
provincie Zeeland. Wij wachten nog op een reactie. Deze woningmarktafspraken in combinatie 
met het door de provincie geïnitieerde kwalitatief woononderzoek zijn een goede basis om de 
komende jaren aan de slag te gaan. 
Daarnaast heeft RIGO in 2018 het woningbehoefteonderzoek afgerond. Nieuwe 
woningbouwplannen worden hieraan getoetst. 
 
Tijd

Geld

8.026 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe 
prestatieafspraken voor na 2018.
De huidige prestatieafspraken met Zeeuwland en de huurdersvertegenwoordiging lopen eind 2018 af. 
In deze afspraken hebben we vastgelegd wat de kwantiteit en kwaliteit van sociale huurwoningen 
moet zijn.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
We zijn in gesprek met Zeeuwland om nieuwe prestatieafspraken op te stellen.



Tijd

Geld

8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het 
tweede woningenbeleid.
In het belang van de woningvoorraad moeten we voorkomen dat het aantal tweede woningen 
toeneemt. Zo blijven er voldoende woningen beschikbaar voor permanente bewoning.  De 
verbodsbepalingen in de verordening moeten handhaafbaar zijn.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
In 2018 is het bestaande beleid voortgezet. Er is een aanzet gemaakt voor de nieuwe 
huisvestingsverordening tweede woningen. Deze leggen we in 2019 aan u voor.
Tijd

Geld

8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer 
te maken.
We doen dit door inwoners een goedkope lening te verstrekken, hen  goed te informeren en onze 
deskundigheid beschikbaar te stellen. Op deze manier geven we uitvoering aan het 
woningverbeterings-en herstructureringsfonds.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
Net als in voorgaande jaren wordt er goed gebruik gemaakt van de regeling. In ongeveer de 
helft van de gevallen betreft de aanvraag de installatie van zonnepanelen.
Tijd

Geld

8.029 We vervangen verouderde huurwoningen.
Verouderde huurwoningen vervangen we voor energiezuinige, duurzame en toekomstbestendige 
woningen. In overleg met Zeeuwland voeren we de plannen hiervoor uit. Voor een extra impuls is 
jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Dit is al besloten bij de begroting 2017. 
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
In de Molenwal Westkapelle zijn in 2018 24 woningen gesloopt en is de bouw gestart voor 12 
nieuwe woningen. De versnelde nieuwbouw van 13 woningen in Grijpskerke, Zoutelande en 
Zanddijk is afgerond. Ook worden er op diverse locaties nieuwe plannen ontwikkeld. Zoals in 
het Singelgebied Domburg voor 9 grondgebonden levensloopbestendige woningen. En 
in Koudekerke voor de sloop van 4 woningen en terugbouw van 5 woningen. We zijn nog in 
overleg met Zeeuwland over de inzet van de gelden voor de extra impuls. 
  
 
Tijd

Geld



8.030 In samenwerking met Zeeuwse Gronden en Zeeuwland laten we 15 
woningen “Beschermd Wonen” bouwen.
Het college verleent medewerking aan het realiseren van 15 woningen “beschermd wonen” in de 
Kerkstraat in Koudekerke.
Zeeuwland is/wordt eigenaar en Zeeuwse Gronden huurt de woningen voor haar klanten.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 
Gestart

Kwaliteit
Tijdens haalbaarheidsfase stelde Zeeuwland de uitgangspunten bij: van renovatie naar 
nieuwbouwcomplex. Wij verleenden in oktober 2018 bouwvergunning.
Tijd

Geld

D.8.07 Het gemeentelijk programma Omgevingswet draagt bij aan verbetering 
van de fysieke leefomgeving.
De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: De Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle 
wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn 
groot. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De 
inwerkingtreding wordt uitgesteld, naar verwachting tot 2021. In de loop van het project passeren 
meerdere malen raadsvoorstellen ter besluitvorming. De nieuwe koers moet bijdragen aan een 
verbetering van de leefomgeving waarin het goed wonen en werken is.

Stand van zaken
In de voorbereiding naar de nieuwe Omgevingswet werkten we in divers samengestelde 
werkgroepen aan verschillende opdrachten. Op deze manier worden medewerkers vanaf het 
eerste moment betrokken bij de komende veranderingen. Dit heeft een positieve uitwerking op 
de kwaliteit.

8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen.
Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. We vergroten het 
gebruiksgemak voor de gebruiker. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures 
afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft Veere in juli 2016 een pilotstatus verkregen. 
Dit betekent dat we (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet) een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mogen vaststellen. We noemen dit het bestemmingsplan+. 
Hierin worden ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden opgenomen.

 We hebben € 30.000 nodig voor het opstellen van het bestemmingsplan+.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Op 14 december 2017 stelde de raad de onderwerpennotitie voor het bestemmingsplan+ vast. 
Op basis van de door de raad vastgestelde onderwerpen maken wij het bestemmingsplan+ 
(beleidsarm). Het bestemmingsplan+ actualiseert de nu geldende bestemmingsplannen voor 
de kernen/kommen. Daarnaast speelt het bestemmingsplan+ in op de nieuwe Omgevingswet. 
Doel is dat de raad voor de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet het 
bestemmingsplan+ vaststelt.
Tijd

Geld

8.032 We bereiden de invoering van de Omgevingswet voor.
De implementatie van de Omgevingswet in Veere is door het college vastgelegd in het programma 
‘Uitrol Omgevingswet’. De Omgevingswet is uitgesteld. Daarom gaan we door met de veranderingen 
in een aangepast tempo. De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen 



en treft voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. Daarnaast leiden we onze medewerkers 
op.

 Voor de implementatie is € 145.000 nodig.
 Voor opleiden is € 45.000 nodig.
 Voor het digitaliseringstraject is eenmalig € 50.000 en € 15.000 jaarlijks nodig.

Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021 
Niet gestart

Kwaliteit
Aan de hand van handreikingen van het Rijk hebben we ons een beter beeld gevormd van de 
uitdagingen die er liggen en welke tijd we daar voor nodig hebben. In samenwerking met de 
overige Zeeuwse gemeenten, provincie en Waterschap onderzochten we de mogelijkheden 
van samenwerking op het gebied van scholing, wetgeving en vergunningverlening. Dit proces 
krijgt een vervolg in 2019. 
Tijd

Geld

8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering 
van de Omgevingswet.
De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze hun koers en ambitie bepalen. Wij bepalen welke 
gemeente we willen zijn: conserverend, calculerend, onderscheidend of vernieuwend.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De organisatie heeft zich voorbereid op het opstellen van kaders en ambities door de 
gemeenteraad in voorbereiding op de Omgevingswet. Dit onderdeel is voor alle gemeenten in 
Nederland nieuw en we hebben ons georiënteerd op gemeenten die deze stap al hebben 
gezet. De gevolgen die dit voor de organisatie hebben we in beeld gebracht en vormen 
inspiratie voor het raadsproces in 2019.
Tijd

Geld

D.8.08 In 2018 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”
Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Bijvoorbeeld 
voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met 
Walcheren.
We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het 
bestemmingsplan en in verordeningen. Dit doen we op grond van de structuurvisie cultuurhistorisch 
erfgoed. Hierin is “behoud door ontwikkeling” als ambitie aangegeven. Zie ook “Meer doen met ons 
cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

Stand van zaken
De bestemmingsplannen van 2018 bevatten geen waardevolle panden in de zin van de 
Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed.

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te 
isoleren.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
In Zeeland is het Monumentenpaspoort ontwikkeld. De Monumentenwacht Zeeland, onderdeel 
van de stichting cultureel erfgoed Zeeland (SCEZ) stelt de monumentenpaspoorten op.  
Zij zijn als deskundigen op gebied van beheer en onderhoud van monumentenpanden goed op 
de hoogte van



energiebesparende maatregelen voor Monumentenpanden. Zij stellen specifiek energieadvies 
op met duidelijke 
maatregelen, een indicatie van de kosten, maar ook een indicatie van de besparing op de 
energiekosten. Voor de kosten van het opstellen van een Monumentenpaspoort kunnen 
eigenaren een beroep doen op een bijdrage uit het beschikbare budget. In 2018 zijn er 8 
monumentenpaspoorten uitgegeven.
Tijd

Geld

8.035 We voeren het projectplan wederopbouwperiode Walcheren uit.
We hebben de wederopbouwperiode (1940-1965) in onze Structuurvisie Cultuurhistorie aangewezen 
als beleidsaccent waaraan extra aandacht en prioriteit moet worden gegeven.
We gaan de kernkwaliteiten en de ruimtelijke impact van deze periode uitwerken en vertalen in 
ruimtelijke en economische kansen. Hiervoor is een budget van € 10.000 nodig.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
We gaven in 2018 geen uitvoering aan dit project.
Tijd

Geld

8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de 
stimuleringsregeling voor de waardevolle panden.
De raad stelde een financiële stimuleringsregeling vast. De bedoeling daarvan is daarmee 
onderhoud/verbouwingen of nader cultuurhistorisch onderzoek voor een bescheiden deel te 
ondersteunen.
Hiervoor is een budget van € 30.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
In 2018 zijn voor het uitvoeren van onderhoud en herstel aan waardevolle panden drie 
aanvragen ingediend. Alle aanvragen kregen subsidie toegekend met een beschikking.  
Tijd

Geld

8.037 We geven ons cultuurhistorisch erfgoed een plaats in de 
bestemmingsplannen.
Wij hebben een lijst met waardevolle panden vastgesteld. Deze nemen we op in onze 
bestemmingsplannen. Hiervoor is € 8.000 nodig.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2015 stelde u de "Structuurvisie Cultuurhistorie" vast. Onderdeel van deze visie is de 
inventarisatie van de waardevolle (MIP) panden. U besloot dat dat deze panden planologische 
bescherming krijgen in de bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen die u dit jaar 
vaststelde, bevatten geen waardevolle panden. Bij de eerstvolgende herziening van de 
bestemmingsplannen, nemen wij een planologische regeling/bescherming op. Dit geldt in ieder 
geval voor het nu in voorbereiding zijnde bestemmingsplan+.
Tijd

Geld



D.8.09 In 2018 werken we toe naar nieuwe multifunctionele accommodaties 
(mfa’s) in Oostkapelle, Westkapelle, Aagtekerke en Serooskerke zodat deze in 
2021 gebruiksklaar zijn.
Deze multifunctionele accommodaties (mfa’s) sluiten aan bij de behoefte van onze inwoners. De mfa’s 
zijn toekomstproof en duurzaam. We sluiten zoveel mogelijk aan de bij de Integraal Kindcentrum 
gedachte. We werken integraal. We maken per kern de totale kosten inzichtelijk, boven op het 
functioneel programma van eisen. Beheerkosten brengen we vooraf in beeld. We werken nauw 
samen met onze partners, toekomstige gebruikers en inwoners.

Stand van zaken
Wij werkten in 2018 nauw samen met onze partners uit de kernen van fase 1. Dit zijn 
Aagtekerke, Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle. Voor deze kernen organiseerden wij in 
2018 diverse bijeenkomsten voor toekomstige gebruikers en inwoners. In 2018 zijn wensen 
voor IKC's verkend, in beeld gebracht en uitgewerkt in programma's van wensen en/of 
eisen. De totale kosten van de projecten fase 1 brachten wij in beeld. De beheerkosten maken 
onderdeel uit van de jaarlijkse lasten. Die brachten wij in het najaar van 2018 in beeld. Omdat 
de totale benodigde jaarlijkse lasten niet toereikend zijn voor de realisatie van de totale 
uitvoeringsagenda besloten wij de projecten stil te leggen. Er is een impasse in de uitvoering 
ontstaan. Eind 2018 informeerden wij u en de stakeholders van de kernen uit fase 1 dat 
keuzes maken onvermijdelijk is.

8.038 Wij werken toe naar integratie van 2 scholen en de mfa De Halve Maan in 
Oostkapelle.
In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Na het 
raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.
We integreren onze bestaande maatschappelijke functies zoveel mogelijk. Onze huidige 
maatschappelijke partners participeren in het project. Wij betrekken de stuurgroep bij het plan (proces 
en inhoud). De locatiekeuze stemmen wij af op de ontwikkelingen op het sportpark. Wij onderzoeken 
de maatregelen voor het renoveren en verduurzamen van De Halve Maan.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 28-02-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
Wij hebben in 2018 geen plan met keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad. De geplande 
vervolgstappen voor wat betreft de ontwerpfase, de bestemmingsplanprocedure en 
het onderzoek naar maatregelen voor renoveren en verduurzamen Halve Maan hebben wij 
daarom niet opgestart. Dit alles heeft te maken met de impasse die ontstaan is als gevolg van 
de forse meerkosten op de totale uitvoeringsagenda. De beschikbare middelen in de begroting 
bleken niet toereikend en keuzes maken in de uitvoeringsagenda is onvermijdelijk. 
Tot medio mei 2018 is intensief samengewerkt met de stuurgroep (op proces) en werkgroepen 
(op inhoud) in Oostkapelle. Het resultaat is: een concept programma van wensen, 2 
intentiebesluiten van beide scholen voor nadere uitwerking in het programma van eisen en 
een concept studie naar locatiekeuze. Hiervoor hebben een aantal gebruikers en bewoners 
bijeenkomsten plaatsgevonden. Tevens zijn wij aangehaakt bij dorpsraadsvergaderingen om 
inwoners te informeren over het project. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden over de 
voorwaarden voor de buitengebruikstelling van een deel van het gebouw van de Eben 
Haëzer.   
Dit alles is vanwege de impasse niet verder gebracht ter besluitvorming. Stakeholders in 
Oostkapelle hebben wij in november 2018 geïnformeerd. Ook hebben wij gesprekken per 
kern aangekondigd over hoe nu verder. 
Tijd

Geld

8.039 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Westkapelle.
In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad voor de mfa in 
Westkapelle. Deze bestaat uit een nieuw schoolgebouw, inclusief peuterspeelzaal en mogelijk een 
sporthal en/of verenigingsgebouw. De mogelijkheden om een sporthal en/of verenigingsgebouw te 



realiseren, onderzoeken wij in 2018. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten 
we de bestemmingsplanprocedure op.
Samen met de volkstuinvereniging denken wij na over een nieuwe locatie voor het 
volkstuinencomplex. Samen met de woningcorporatie maken we plannen voor ca. 10 woningen 
(Molenwal).
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
In het begin van 2018 zijn de laatste gesprekken met belanghebbenden gevoerd, waarbij op 
hoofdlijnen een akkoord was bereikt. Later in het jaar is gebleken dat het project MFA WKP 
een te groot beslag zou leggen op de financiële middelen. Vervolgens is de rest van het jaar 
onderzocht in samenhang met de andere projecten van fase 1 en 2. Dit heeft in 2018 nog niet 
tot een oplossing geleid.
Tijd

Geld

8.040 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Aagtekerke.
In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Deze mfa 
bestaat uit een beweeg-/gymruimte, ontmoetingsruimte, een beperkt horecagedeelte en eventueel 
een school. In de uitvoeringsagenda (2016) is de basisschool namelijk niet opgenomen. Samen met 
de Versluijsschool onderzoeken wij de mogelijkheid voor huisvesting in de nieuwe mfa. Na het 
raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
In 2018 is met de werkgroep Aagtekerke gewerkt aan een programma van eisen voor de MFA 
Aagtekerke: een gymzaal met daaraan vast een ruimte voor ontmoeten/horeca 
(dorpshuisfunctie). Verkennende gesprekken met zorgpartners hebben geleid tot een aantal 
m2 in de MFA voor een zorgfunctie in de kern (bijvoorbeeld spreekuur huisarts). Er ligt een 
concept plan gereed met minder m2 dan in 2016 is vastgesteld. 
Ook is onderzocht of de school interesse heeft mee te liften in de MFA. De school staat 
immers in het huidige Integraal Huisvestingsplan gepland voor 2022. Uit de gesprekken met de 
Versluijsschool is gebleken dat de school op de huidige locatie wil blijven en afziet van verdere 
oriëntatie op nieuwbouw in de MFA Aagtekerke. 
Vanwege de impasse op de Uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed zijn plannen vanaf 
zomer 2018 stil komen te liggen.
Tijd

Geld

8.041 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Serooskerke.
In de eerste helft van 2018 leggen we een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Het gaat om 
een gymzaal, het verenigingsgebouw De Zandput en een nieuwe school. Wij onderzoeken in 2018 of 
we basisschool De Goede Polder uit Vrouwenpolder meenemen in de plannen voor een nieuwe 
school in Serooskerke. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de 
bestemmingsplanprocedure op. Dit project kent een brede ruimtelijke oriëntatie, waarbij wij ook de 
Boomgaard en Serooskerke Oost verkennen.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
In 2018 zijn zes werkgroepen geformeerd: eerste lijnszorg, zorg en wonen, sport, 
omwonenden, onderwijs en gebruikers Zandput. Met deze werkgroepen is verder 
vormgegeven aan de onderzoeksvragen die de raad in december 2017 heeft meegegeven, 
namelijk: 
- onderzoek de haalbaarheid nieuwbouw Zandput in combinatie met het zwembadgebouw; 



- onderzoek nieuwe gymzaal en nieuw schoolgebouw (Serooskerke en Vrouwenpolder) in 
Serooskerke Oost; 
- onderzoek de financieringsvorm. 
Verder heeft een externe projectontwikkelaar interesse getoond in Serooskerke Oost (ideeën 
voor zorgcluster en zorgwoningen). Een particulier investeerder heeft interesse getoond voor 
maatschappelijk vastgoed in Serooskerke en hiertoe een intentieverklaring ingediend. Er 
hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook is regelmatig informatie verstrekt aan 
inwoners via dorpsraadvergaderingen. 
 
Tijd

Geld

D.8.10 We verbruiken minder energie en de energie die we verbruiken is meer 
duurzaam dan in 2017 en daarvoor.
In 2030 is de gemeentelijke organisatie energieneutraal en in 2050 of liever: 2045, is de gemeente 
Veere energieneutraal. Daar werken we aan op 12 routes die zijn beschreven in het 
Duurzaamheidsplan 2017.

Stand van zaken
Voor de data zijn we afhankelijk van de landelijke klimaatmonitor. Deze is voor 2018 is nog niet 
beschikbaar zoals we meedeelden tijdens de algemene commissie in december 2018. 
We lieten toen zien dat er een stijging is van het vermogen geregistreerde PV-panelen (in 
2016 - 5673 kW naar 2017 - 8673 kW) en een daling van het gasverbruik bij woningen (in 2016 
- 15.579.000 m3 naar 2017 - 15.264.000 m3) evenals de elektriciteit bij woningen (in 2016 - 
29.277.930 kWh naar 2017 - 28.412.990 kWh).

8.042 We maken de voortgang van de energiebesparingen inzichtelijk en we 
zoeken en onderzoeken mogelijkheden om energieneutraal te worden .
Voor 2018 is € 300.000 beschikbaar voor de uitvoering van het Duurzaamheidsplan 2017 – 2020. De 
paragraaf Duurzaamheid beschrijft de acties en maatregelen in 2018.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Doorlopend

Kwaliteit
De planning was om eind 2018 inzichtelijk te maken waar we als gemeente staan met 
betrekking tot energieneutraliteit. Hiervoor zijn we afhankelijk van de landelijke klimaatmonitor 
van het ministerie (klimaatmonitor.databank.nl). Eind 2018/begin 2019 zijn de data van 2018 
nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is delen we deze informatie met de 
gemeenteraad. Dit punt is tijdens de algemene commissie in december ook met de 
gemeenteraad gedeeld. 
Binnen de gemeente Veere pakten we diverse projecten op die bijdragen aan het 
energieneutraal maken van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: gemeentehuis gasloos en 
extra zonnepanelen, verduurzaming (installatie en zonnepanelen) van de Couburg, opstarten 
en afronden postcoderoosprojecten (gemeenteloods inschrijving gestopt per 31-12-2018 en 
nieuwe trajecten opgestart in Westkapelle en Veere), project verduurzamen monumenten 
(Zeeuws project in relatie tot stad Veere), Groene Innovatieprijs 2018 (winnaar Lokerse uit 
Biggekerke), Duurzaam Strand (samenwerking SSV, HZ en gemeente) en ingebruikname 
Windpark Bouwdokken. 
Naast projecten binnen de gemeente Veere pakken we ook provinciaal projecten op die 
bijdragen aan de doestelling, zoals de Regionale Energie Strategie Zeeland 
(www.zeeuwsenergieakkoord.nl), Platform Energiek Zeeland (tool voor het verduurzamen van 
woningen, waar Oostkapelle en Koudekerke in meedraaien) en het voortzetten van de 
samenwerking met het Duurzaam Bouwloket (gratis en onafhankelijk advies voor 
woningeigenaren). 
Eind 2018 stopte het aanjaagteam Duurzaamheid zoals opgenomen in het coalitieprogramma.
Tijd

Geld





Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft

Cijfer 
Veere

Cijfer 
Zeeland

Beschrijving

VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde 
Onroerende Zaken

2018 266 194 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 
1.000 
woningen

ABF - Systeem 
Woningvoorraad

2016 5,7 5,8 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

VHROSV 32 Demografische druk % CBS - 
Bevolkingsstatistiek

2018 90 79,8 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of 
ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

VHROSV 33 Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden

euro COELO, Groningen 2018 571 680 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden

euro COELO, Groningen 2018 617 741 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 
meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.



Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
 Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat

Lasten

8.1 Ruimtelijke 
ordening

1.708 1.360 1.287 -73

8.2 
Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen)

10.776 10.134 10.774 640

8.3 Wonen en 
bouwen

1.115 1.730 1.513 -217

Totaal Lasten 13.599 13.224 13.574 350
Baten

8.1 Ruimtelijke 
ordening

282 520 613 93

8.2 
Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen)

10.745 11.069 10.890 -179

8.3 Wonen en 
bouwen

914 1.636 1.814 178

Totaal Baten 11.941 13.226 13.318 92
Resultaat -1.658 2 -256 -258

Financiële analyse

 Resultaat

Taakveld ruimtelijke ordening
Verkoop groen- en reststroken
We hebben meer reststroken verkocht dan gepland buitenom project onrechtmatig 
grondgebruik.
 
Structuur- en bestemmingsplannen
We hebben € 17.600 minder uitgegeven op het budget structuur en 
bestemmingsplannen. Het college heeft besloten het bedrag over te boeken ten 
behoeve van het inhuren van personeel op het gebied van volkshuisvesting in 2019. 
Voorstel is om het bedrag uit het resultaat te bestemmen.
 
Visie diverse kernen
We hebben € 44.000 minder besteed aan het budget voor het opstellen van visies 
voor de kernen. Dit project is afgerond. Voor hetzelfde bedrag is er ook niet beschikt 
over de reserve.
 
Kustvisie
Het budget uitvoeringsprogramma kustvisie laat een overschot zien van € 13.000. 
Voor een bedrag van € 13.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. 
Aangezien het project doorloopt in 2019 stellen we voor om dit bedrag over te 
boeken naar 2019.
 
Juridische advisering grondzaken
Er is minder ingehuurd voor juridische advisering over grondzaken, het project loopt 
nog door. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. 
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
 
Landbouwnota
Het project herziening landbouwnota is niet gestart in 2018. Dit gebeurt in 2019. Het 
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budget hebben we niet uitgegeven en er is ook niet over de reserve beschikt. 
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
 
Samenwerkingsovereenkomsten
We hebben € 53.000 meer doorberekend aan derden dan geraamd. We stellen voor 
via resultaatbestemming € 10.475 toe te voegen aan de reserve bovenwijkse 
voorzieningen. 
 
Overig
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een 
resultaat geven.
 

Taakveld grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Winstnemingen
Er zijn winstnemingen gedaan in 2018. Een bedrag van € 572.000 voor de positie 
Nimmerdor én € 200.000 voor de positie toekomstige uitbreiding Veere. Beide 
winstnemingen zijn in totaliteit € 274.000 lager uitgevallen dan geraamd. Er is ook 
voor € 274.000 minder gestort in de reserve grondbedrijf.  
 
Overig
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een 
resultaat geven.
 

 
 

-€ 274

 
 

-€ 32
 

Taakveld wonen en bouwen
SVN leningen
In de afwikkeling van de SNV leningen is een voordeel van € 11.000 ontstaan. Dit 
voordeel is gestort in de algemene reserve.
 
Woningbehoefte-onderzoek
Er is een bedrag van € 39.000 onbenut gebleven. Voor eenzelfde bedrag hebben we 
ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit budget over te boeken naar 
2019 en in te zetten voor woningbehoefte-onderzoeken en de evaluatie 2e 
woningen.
 
Onderhoud kleine bouwwerken
We hadden weinig onderhoud aan kleine bouwwerken in 2018. In 2019 verwachten 
we meer kosten voor onderhoud. Voor een bedrag van € 6.000 hebben we niet over 
de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. 
 
Bouwleges
We hebben € 45.000 meer opbrengsten uit bouwleges ten opzichte van de  naar 
beneden bijgestelde raming bij de bestuursrapportage.
 
Subsidie energieneutrale nieuwbouw 
Er is € 38.000 niet aan subsidies besteed. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook 
niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
 
Basisregistratie adressen/gebouwen 
De uitvoering van het project BAG loopt door in 2019. We hebben € 45.000 niet 
benut in 2018. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. 
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
 
ICT omgevingswet
De uitvoering is nog niet gestart in 2018. Een bedrag van € 65.000 is niet 
uitgegeven. Voor een bedrag van € 50.000 hebben we niet over de reserve beschikt. 
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast stellen we voor om € 
15.000 uit het resultaat te bestemmen.
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Overig
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een 
resultaat geven.
 

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000
Prioriteit I/S/E Budget / 

Investering
Realisatie Toelichting 1000

Uitvoering dorpsvisies S 100 100 Budget naar 2020 t.b.v. Torenstraat 
Meliskerke

Onrechtmatig gebruik groen- en 
reststroken

E 120 0 Lasten eerst verantwoord ten laste van 
overgeboekt budget 2017.

Implementatie omgevingswet - 
capaciteit

E 145 20 Restant overgeboekt naar 2019 in 
bestuursrapportage.

Opleidingsbudget omgevingswet E 45 0 Reeds overgeboekt naar 2019 in 
bestuursrapportage.

Budget bestemmingsplan+ E 30 0 Reeds overgeboekt naar 2019 in 
bestuursrapportage.

Herziening landbouwnota E 40 0 Budget overboeken naar 2019.

Behoeftenonderzoek 
woningbouw/volkshuisvesting

E 50 11 Doorlopend project

Asbestregeling E 70 0 Reeds overgeboekt naar 2019 in 
bestuursrapportage.

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen 
ca.

E 40 36 Restant budget valt vrij in resultaat.

I=Investering / S=Structureel / 
E=eenmalig


