
01. Programma Ruimtelijke 
Ordening





1.1 Thema Visies en plannen

Doelstellingen

D.1.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg

Stand van zaken
In 2016 zijn in samenwerking met met de supervisor, de coalitiepartners en de 
welstandscommissie  de plannen, gebaseerd op het Masterplan,  uitgewerkt tot een 
voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Dit is uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De 
overeenkomsten met de coalitiepartners zijn voorbereid. Het besluit over het bestemmingsplan 
is voorzien in juni 2017.  

Maatregelen

1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 11-06-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Doorlopend

Kwaliteit
 Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO,  over de stand 
van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 
informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Op 28 
november 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van 
zaken en voortgang en dan met name het landschapsplan van Bosch&Slabbers.

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 20-01-2016 Einddatum: 07-09-2017 
Gestart

Kwaliteit
Het (ontwerp) bestemmingsplan is opgesteld als juridisch-planologische uitwerking van het 
Masterplan. Dit op basis van het door de supervisor aan u, via de raadscommissie RO van 28 
november 2016, gepresenteerde voorlopige landschaps/inpassingsplan. Het ontwerp 
bestemmingsplan ligt van 12 januari tot en met 22 februari 2017 ter inzage.   Op 11 januari 
2017 organiseerde de Dorpsraad Vrouwenpolder een informatie/inloopavond waarbij onder 
andere het ontwerp bestemmingsplan is toegelicht. Het definitief ontwerp is op 20 april 2017 
aan u ter goedkeuring aangeboden (onder voorbehoud van de procedure en het proces rond 
de planvorming van het definitieve landschaps/inpassingsplan). In juni 2017 wordt het 
bestemmingsplan aan u ter besluitvorming aangeboden.
Tijd
November-december 2015: aanbesteding. 
Januari 2016: opdrachtgunning aan het bureau Rho. 
2016: opstellen bestemmingsplan. 
12 januari t/m 22 februari 2017: procedure bestemmingsplan. 
8 juni 2017: besluitvorming bestemmingsplan.
Geld
De kosten voor het opstellen zijn opgenomen in de grondexploitatie.

Doelstellingen

D.1.02 Uitvoeren Visie Domburg

Stand van zaken
Het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de openbare ruimte is in concept  gereed en 
heeft ter inzage gelegen en is aan de commissie Ro gepresenteerd. Het nieuwe plan voor 
ontwikkelingen rond de Singel is aan Domburg gepresenteerd. Het ontwikkelen van een plan 
voor de Nijverheidsweg is iets vertraagd, maar zal volgen. In aanloop naar een definitieve 
invulling van de Singel is de periode waarin tijdelijk geparkeerd wordt op de Rabo-locatie 
verlengd. De verplaatsing van het museum naar het Nehalenniagebied is in voorbereiding. Het 
ontwerpproject voor de herinrichting van de boulevard is in ontwerp gereed. De procedure voor 



de bouw van de nieuwe supermarkt en de bouw van de woningen aan de dr. Mezgerweg zijn 
in volle gang. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een invulling voor de achterblijvende locatie, 
hierover heeft een gesprek met omwonenden plaats gevonden. Het vaststellen van de 
ruimtelijke kaders voor de diverse ontwikkelingen gebeurt door de gemeenteraad.

Maatregelen

1.003 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied en verbeteren Boulevard

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 
Gestart

Kwaliteit
In lijn van de Visie Domburg wordt de haalbaarheid voor de verplaatsing van het museum 
Marie Tak van Poortvliet onderzocht. Daarom wordt nu gesproken met Waterschap Zeeuwse 
Eilanden en provincie over mogelijkheden en voorwaarden.  Het museum moet zijn vorm en 
plaats krijgen binnen een integraal ontwerp voor de herinrichting van het Nehalenniagebied 
zoals in de Visie is beschreven. Daarnaast vinden startgesprekken plaats met ondernemers uit 
het Nehalenniagebied om planvorming binnen de Visie Domburg te onderzoeken. De 
planvorming voor de herinrichting van de Boulevard is gestart en in december aan de 
bevolking van Domburg gepresenteerd. Een brede klankbordgroep uit Domburg en 
Stedenbouwkundige Matthijs de Boer zijn betrokken bij het proces.

1.005 Ontwikkelen beeldkwaliteit voor openbare ruimte en gebouwen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 
Gestart

Kwaliteit
Onder leiding van Matthijs de Boer Stedenbouw is gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan voor 
Domburg. Dit is gebeurd in samenwerking met een klankbordgroep van inwoners en 
ondernemers uit Domburg. Anders dan eerst de bedoeling was is één integraal document 
gemaakt voor zowel de gebouwen als de openbare ruimte. Dit komt zowel de samenhang als 
het overzicht ten goede. Het plan heeft ter inzage gelegen en is aan de commissie RO 
voorgelegd. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de Commissie RO heeft 
stedenbouwkundige Matthijs de Boer nadere uitleg gegeven over de opbouw en inhoud van 
het beeldkwaliteitsplan Domburg. Het vaststellingproces is hiermee verschoven naar 2017.

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 
Gestart

Kwaliteit
De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal 
ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het 
gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt 
en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de 
inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van 
het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen wordt het plan opnieuw 
bekeken.
Tijd
Naar verwachting is het eerste concept van het ontwerp voor het gebied rond de Singel in het 
vierde kwartaal gereed. Planning is afhankelijk van diverse onderzoeken en eventuele 
gevolgen voor de invulling.
Geld
Aan de hand van het eerste concept zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Als de 
uitkomsten bekend zijn hebben we een goed beeld van de financiële situatie.  

Doelstellingen

D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

Stand van zaken



Op dit moment worden een aantal onderdelen verder voorbereid / uitgewerkt. Voor de 
herinrichting van het Oranjeplein is het concept-DPO-rapport ontvangen en het concept-
bestemmingsplan in voorbereiding, voor de jachthaven Oostwatering wordt het voorkeurs-
scenario verder uitgewerkt, voor het Mijnenmagazijn toetst de Stichting BOEI de haalbaarheid 
van mogelijke bestemmingen (voor dit onderzoek wordt subsidie van de RCE ontvangen), het 
onderzoek  naar de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk loopt en de mogelijke aanleg 
van een steiger in het Kanaal door Walcheren is in onderzoek. Bij de betreffende maatregelen 
staat zo nodig wat uitgebreidere informatie.

Maatregelen

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof 
het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te 
komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2015 
Gestart

Kwaliteit
 In november 2015 is samen met BOEi succesvol subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek met als 
doel concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria op te stellen voor een 
tender/marktuitvraag. In 2016/2017 voert BOEi dit vervolgonderzoek uit. De planning is 
om in het eerste halfjaar van  2017 de tender/marktuitvraag "online" te zetten, zodat een ieder 
met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen.
Tijd
April 2010: aankoop opstallen Mijnenmagazijn en kantinegebouw. 
December 2012: haalbaarheidsonderzoek BOEi. 
September 2013: informeren gemeenteraad stand van zaken. 
2014-2016: oriënterende gesprekken initiatiefnemers/marktpartijen. 
2016/2017: vervolgonderzoek BOEi. 
 
Geld
De opstallen Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw zijn in april 2010 
aangekocht voor €125.000. De boekwaard per 1 januari 2016 was € 235.472. In verband met 
nieuwe regelgeving voor grondexploitaties, besloot u op 7 juli 2016 (Kadernota 2016) om de 
boekwaarde per 1 januari 2016 volledig af te boeken ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit 
is gebeurd via de 2e Marap 2016. 
In he rapport van BOEI (december 2012) is een raming gemaakt van de restauratiekosten: 
- Mijnenmagazijn: € 720.212 
- Kantinegebouw: € 111.679 
- Aanlegsteiger: € 495.930 
Totaal: € 1.328.321 
Het onderzoek van BOEi (2012) is bekostigd uit de subsidie Fonds Regionale 
Ontwikkeling/Operationeel programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De kosten van 
het vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek zijn €10.189 (inclusief BTW). De RCE-
subsidie is €7.132,00. Het verschilbedrag, € 3.057,00 wordt betaald door de gemeente en 
BOEi.

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2016 
Gestart

Kwaliteit
De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch 
Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan 
voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren 
bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten 
bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke 
gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te 
stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. 



Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het 
Oranjeplein is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de 
stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017.
Tijd
Nu het beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de raad  wordt de procedure voor een nieuw 
bestemmingsplan voorbereid. Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft 
van 2017. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en 
zienswijzen.
Geld
Dit onderdeel wordt intern begeleid. De werkzaamheden (en daarmee de interne kosten) zijn 
opgenomen in de relevante afdelingsbudgetten. De toekomstige opbrengst is ook een deel van 
de dekking van te maken kosten. Voor het opstellen van het DPO-rapport en het 
bestemmingsplan is een budget beschikbaar. 
  
  
 

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 08-06-2017 
Gestart

Kwaliteit
De rapportage van de 1e fase is afgerond. Op 21 november hebben wij een informatieavond in 
de Grote kerk georganiseerd om de plannen uit deze rapportage te presenteren aan 
belangstellenden. De belangstelling was groot, er waren zo'n 175 bezoekers.  In december 
heeft de raad opdracht verleend voor de 2e fase van de opdracht. In deze fase wordt een 
ontwerp gemaakt voor onder meer de entree, restaurant en publieke functies. Daarnaast 
worden de definitieve programmering en projectvoorstellen met definitieve investerings- en 
exploitatieramingen opgesteld. Dit wordt opgeleverd in de vorm van een projectbrochure, 
waarmee het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het 
fondsenwervingstraject op kan starten. In de loop van 2018 kan dan met een deel van de 
voorgenomen programmering gestart worden.
Tijd
.
Geld
.

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 
Gestart

Kwaliteit
Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om 
in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren 
een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere 
met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren 
van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een 
extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit in april 2017 
zal de hinderlijke situatie voor een groot deel zijn opgelost. De besprekingen met Rederij 
Dijkhuizen zijn weer hervat. In de loop van 2017 volgt nadere informatie.
Tijd

Geld

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-10-2012 Einddatum: 31-12-2016 
Gereed



Kwaliteit
Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie 
(branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de 
stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met 
elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt 
aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in 
het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in 
samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze 
samenwerking is bijvoorbeeld ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 
en 10 mei 2015. In voorkomende gevallen vindt over één en ander overleg plaats met enkele 
sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum 
Veere).
Tijd
In de winterperiode 2014/2015 is een plan uitgewerkt. De campagne is gestart met de opening 
van Museum Veere (28 maart 2015) en de 'Europa om de hoek Kijkdagen' op 9 en 10 mei 
2015. Dit laatste staat ook in relatie tot de ontvangen subsidie vanuit het Europees Fonds 
Regionale Ontwikkeling (OP-zuid) voor het project Veelzijdig Veere.
Geld
Interne (personele) kosten zijn gedekt vanuit de afdelingsbudgetten. De externe kosten zijn 
deels betaald uit de toegekende subsidie van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling / Operationeel Programma Zuid-Nederland. Omdat de gemeentelijke ambities en 
belangen worden gedeeld met Stichting Delta Cultureel, Stichting Museum Veere en de 
ondernemers in stad, dragen ook deze partijen bij.

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de 
komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én 
financieel gezien kunnen worden ingepland):

 opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
 voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
 watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
 een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een 

plaatselijk initiatiefnemer).
Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en 
thema's van de begroting.
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 27-09-2013 Einddatum: 31-12-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de 
herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 
2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai 
mogen alleen nog bewoners parkeren. 
In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 
2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. 
Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad 
Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging. 
Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin 
verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 
2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen 
zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept-DPO-rapport (met daarin 
aangegeven de mogelijke functies) is ontvangen en de procedure voor een nieuw 
bestemmingsplan is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken 
partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 
2017.  De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en 
zienswijzen.
Tijd
De klankbordgroep heeft haar advies over het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch 
ontwerp aan het gemeentebestuur op 2 april 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft dit 



advies (op voorstel van het college) integraal overgenomen. Dit betekent dat op 2 onderdelen 
wordt afgeweken van de voorstellen van de externe adviseurs, namelijk voor de nieuwe 
bestrating voor de Campveerse Toren (deelgebied 1c) en voor de bebouwing in het gebied 
achter de Kraanstraat (deelgebied 2b). Het concept-bestemmingsplan is in voorbereiding. Er 
heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is 
vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017 . De doorlooptijd wordt uiteraard 
mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.
Geld
De uitwerking van het "Handboek openbare ruimte voor de historische stadskern" is onderdeel 
van het project Veelzijdig Veere. Voor dit project is subsidie toegekend vanuit het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland / Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kosten die niet uit 
de subsidie kunnen worden gedekt komen ten laste van de reserve grote projecten of van de 
toekomstige exploitatie van het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. Deze laatste opbrengsten worden in 
sterke mate bepaald door de toekomstige functies. Hierover worden keuzes gemaakt in het 
nieuwe bestemmingsplan.

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied 
Oostwatering

Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als 
ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015 
stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke 
stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Op 10 oktober 2013 stelde  u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vast als 
ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  
De havenpartners werken onder begeleiding van onafhankelijk 
voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks dit scenario uit. Dit staat beschreven in de "Nota 
van werkpakketten". In juli 2015 stelden wij deze nota vast. Deze nota beschrijft voor de 
havenpartners welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot 
realisatie. De komende jaren (2015-2018/2022) werken de havenpartners onder begeleiding 
van onafhankelijk voorzitter/adviseur watersport Rob Vrolijks de werkpakketten uit. Op 21 
september 2015 informeerde Rob Vrolijks u tijdens de Algemene Commissievergadering over 
de stand van zaken en voortgang. Voor de uitvoering van ons werkpakket gaven 
wij opdracht aan Spacevalue om in overleg met de havenpartners de 
ruimtelijke/stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten uit te werken. Verder speelt het 
aspect duurzaamheid een rol bij deze gebiedsontwikkeling. Wij onderzoeken 
daarvoor mogelijkheden voor Europese subsidie. Het project is succesvol aangemeld voor het 
nieuwe Interreg V/2 zeeën programma .

Tijd
27 maart 2008: vaststelling programma Veelzijdig Veere als opmaat 
naar opwaardering jachthavengebied Oostwatering. 
10 oktober 2013: vaststelling scenario "Locatieontwikkeling, de plek 
centraal" als ambitieniveau. 
2015-2017: uitwerking  scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal".
Geld
U stelde als voorwaarde dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente minimaal 
budgetneutraal moet zijn. De tot juli 2015 gemaakte kosten vielen onder het 
subsidieprogramma OP Zuid. Ter uitvoering van ons werkpakket stellen wij een (voorlopige) 
grondexploitatie op, waarbij kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt. Wij 
stelden €24.500 beschikbaar om ons werkpakket uit te voeren. In de kadernota 2016 is voor 
de uitvoering "Veelzijdig Veere", waar de opwaardering van het jachthavengebied 
Oostwatering deel van uitmaakt, (extra) werkbudget  (€100.000) gereserveerd dat opgenomen 
is in de begroting 2017. 



Doelstellingen

D.1.04 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van 
ontwikkelingen

Stand van zaken
Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het 
vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te 
stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. 
De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Maatregelen

1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-01-2016 
Gereed

Kwaliteit
De actualisatie en aanpassing van het Walchers archeologiebeleid gaat samen met 
het toevoegen van nieuw maritiem archeologiebeleid en een nieuw onderzoeksthema: 
Walcheren als strategisch bolwerk. Daarnaast hebben we de Walcherse verwachtingskaart en 
beleidsadvieskaart herzien. In januari is deze actualisatie vastgesteld door de drie Walcherse 
gemeenteraden.

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 16-03-2017 
Gestart

Kwaliteit
Alle visies zijn opgeleverd. Een aantal kernen hebben aangegeven dat zij (op dit moment) 
geen visie willen opstellen. Daarom is eind 2016 gestart met de afronding van het proces 
dorpsvisies en is besloten om een evaluatie op te starten om een voorstel te doen over: 
-        het verloop van het proces en de leerpunten 
-        de stand van zaken van uitvoering in de kernen 
-        de eventuele gewenste gemeentelijke ondersteuning voor het vervolg 
-        de besteding van het restantbudget.

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 06-07-2017 

Kwaliteit
De RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) heeft € 15.000 beschikbaar gesteld voor 
onderzoek wederopbouw. Met deze subsidie werken we aan een goede opzet om de 
wederopbouw in kaart te kunnen brengen. 
Het onderzoeken en realiseren van een adequate lijst van waardevolle cultuurhistorische 
panden vraagt meer tijd dan voorzien. Er is een hernieuwd plan van aanpak gemaakt, de 
lijsten zijn opnieuw gecontroleerd en in maart en april 2017 worden de lijsten met de eigenaren 
doorgesproken. 
 

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-06-2016 

Kwaliteit
De Welstandsnota 2012 is gewijzigd in de nota ruimtelijke kwaliteit 2016 en is vastgesteld door 
de raad op 26 mei 2016. 
Naar aanleiding van de Algemene commissiebijeenkomst van 5 december 2016 



wordt gezamenlijk met Flip ten Cate van de Federatie Ruimtelijke Ontwikkeling (Mooiwaarts) 
het spoor uitgezet naar de Omgevingswet.  We zijn bezig om processen te maken en intern te 
bespreken om te komen tot een team ruimtelijke kwaliteit voor de Omgevingswet.

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 
Niet gestart

Kwaliteit
De start van het project Herontwikkeling Molenwal wachtte op uw besluit in december 2016 
over de nota Maatschappelijke vastgoed.  Het college heeft opdracht gegeven tot het starten 
van een project om in Westkapelle te komen tot het gewenste maatschappelijke 
voorzieningenniveau: in ieder geval de functies onderwijs en ontmoeten worden op een 
verantwoorde manier gehuisvest in een MFA. Het project omvat de locaties van de Lichtboei, 
de Lichtstraal, Westkapelle Herrijst en de Molenwal. Alle gemeentelijke eigendommen en die 
van Woonburg. Het onderzoek naar de haalbaarheid zal in december 2017 gereed zijn.  
Tijd

Geld

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 
Gestart

Kwaliteit
 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en de vergunningen zijn 
verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is 
gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. De 
gemeenteraad gaf als gevolg van de tussenuitspraak in de beroepsprocedure rond Het Soute 
(hoek Duinweg)  een verklaring van geen bedenkingen af.
Tijd
De ontwikkelingen liggen nog op het schema zoals dat in de uitvoeringsagenda van de 
centrumvisie is opgenomen.
Geld
In de diverse projecten is de gemeente geen mede-ontwikkelaar. Kosten komen volledig voor 
rekening van de initiatiefnemers. Exploitatiebijdragen komen ten goede voor het opplussen van 
de openbare ruimte zoals de reconstructie van Nieuwstraat/Ooststraat. 
 

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 
Gestart

Kwaliteit
Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot 
omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 
omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en 
digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch 
beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie 
van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is 
onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.
Tijd
In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van 
een omgevingsplan voor de Veerse kernen.  Dit betekent dat we nu concreet aan de slag 
gaan. In het 1e kwartaal van 2017 wordt aan de gemeenteraad een kadernota voorgelegd 
waarin de kaders worden aangegeven voor het op te stellen omgevingsplan. Het maken van 
een omgevingsplan zal worden opgenomen in een nog te starten traject voor implementatie 
van de Omgevingswet. De gemeenteraad wordt hier in september/oktober 2016 over 
geïnformeerd.



Geld
De kosten voor dit bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor herziening van de 
komplannen



1.2 Thema Wonen

Doelstellingen

D.1.05 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

Stand van zaken
Op de locaties in Zoutelande, Zanddijk en Zeeduinse Poort Oostkapelle zijn koopwoningen 
gebouwd. Met Woonburg zijn in de prestatieafspraken afspraken gemaakt over de kwaliteit en 
kwantiteit van de voorraad huurwoningen. 
Aanpassing/verbetering van de bestaande woningvoorraad stimuleren we via de 
stimuleringsregeling woningverbetering. 
 

Maatregelen

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
Het jaarbod voor 2017 van Woonburg hebben we, in overleg met de 
huurdersvertegenwoordiging SHW/W, vastgesteld. 
De evaluatie van het jaarbod over 2016 volgt in voorjaar van 2017. 
Dit omdat Zeeuwland/Woonburg de gevraagde gegevens pas vanaf half februari kan leveren.
Tijd

Geld

8.043 Beheren en uitvoeren tweede woningenbeleid

1 juli 2015 is de nieuwe huisvestingsverordening tweede woningenbeleid in werking getreden.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken 
sinds juli 2015 conform de nieuwe verordening. 
In juni 2017 volgt evaluatie over 2016.
Tijd

Geld

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 
Doorlopend

Kwaliteit
In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen 
gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren. 
In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de 
regionale afspraken.
Tijd

Geld

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2014 



Gestart
Kwaliteit
Ondanks verschillende acties om bewoners bewust te maken van de noodzaak en gemak van 
woningverbetering is er in 2016 maar beperkt gebruik gemaakt van de stimuleringslening. 
In het voorjaar van 2017 volgt de evaluatie en een doorkijk over het vervolg van de 
stimuleringsregeling. 
 
Tijd

Geld



1.3 Thema Grondzaken

Doelstellingen

D.1.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het 
financiële resultaat

Stand van zaken
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt bij het afsluiten van overeenkomsten en / of het in eigen 
beheer in exploitatie nemen van gronden rekening gehouden met de gewenste balans tussen 
de ruimtelijke kwaliteit en het financiele resultaat.

Maatregelen

1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 
Gereed

Kwaliteit
In november 2016 heeft u de nieuwe Grondnota vastgesteld. Hierin namen we ontwikkelingen 
op die  te maken hebben met beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de 
laatste wet en regelgeving zoals de vennootschapsbelasting. Het beleid voor leegkomende 
gebouwen zal een apart traject volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord. In 
de nota grondbeleid 2016 zijn ook andere relevante beleidsstukken verwerkt en de nieuwe 
nota vervangt daarmee de volgende documenten: nota grondbeleid, nota kostenverhaal, 
grondprijzennota en de gronduitgiftenota.

1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-02-2013 
Doorlopend

Kwaliteit
In 2015 hebben we voor de tweede maal een winstneming kunnen doen op de verkopen van 
bouwkavels in De Tienden II te Zoutelande. Deze winstneming was nodig als dekking voor de 
exploitatie van de Westkapelseweg.  We verwachten in 2017 de laatste 4 bouwkavels uit te 
geven. De derde en laatste winstneming vindt plaats bij afsluiting van de grondexploitatie die 
we in 2018 verwachten.

8.018 Aanbieden van voldoende bouwkavels

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
In 2016 waren bouwkavels voor woningbouw beschikbaar in de kernen: Grijpskerke 
(Nimmerdor 1), Meliskerke (Molenwerf), Oostkapelle (Zeeduinse Poort), Veere (Zanddijk)  en 
Zoutelande (Tienden 2).  In bijna alle kernen zijn in 2016 de nodige bouwkavels verkocht.

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 
Gestart

Kwaliteit
Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces.  
Ook bij de vestiging van Nieuwe Economische Dragers worden overeenkomsten afgesloten. 
Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan 
ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde 
stedenbouwkundige randvoorwaarden. De aanvraag is inmiddels volledig en voldoet aan de 
randvoorwaarden. De ter inzagelegging in het kader van de zienswijzenprocedure vond 
inmiddels plaats. De ingediende zienswijzen worden op dit moment behandeld. 
Voortgang project Der Boede in Koudekerke: Het bestemmingsplan Der Boede is op  14 april 
2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Er is bericht van de Raad van State ontvangen, dat 



er één beroepschrift is ingekomen tegen het vastgestelde bestemmingsplan Der Boede. Dit 
beroep is in februari 2017 ingetrokken.
Tijd

Geld

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Voor de jaarrekening worden de resultaten over 2016 weergegeven volgens de uitgebrachte 
notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend 
grondbeleid).  Ook is het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de 
grondexploitaties in beeld gebracht.

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 
2014

Begroting 
2015 actueel

Begroting 
2016 primitief

Begroting 
2017 primitief

Begroting 
2018 primitief

Begroting 
2019 primitief

Lasten 6.938 5.096 5.594 3.941 3.203 3.070
Baten 5.834 3.620 3.671 2.092 1.305 1.186
Resultaat -1.104 -1.477 -1.923 -1.849 -1.898 -1.884

Wat mag het kosten op productniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2014

Begroting 
2015 

actueel

Begroting 
2016 

primitief

Begroting 
2017 

primitief

Begroting 
2018 

primitief

Begroting 
2019 

primitief
Lasten
Bestemmingsplannen 
voor het woongebied

972 926 1.139 1.092 1.142 1.135

(Bouw)grondexpl. en 
beh. Eigendommen

4.332 2.988 3.712 2.128 1.341 1.219

Kwaliteit 
woonomgeving

680 480 393 378 378 376

Singelgebied 
Domburg.

12 144 66 64 64 64

Herstructurering 
Zoutelande

22 9 0 0 0 0

Veelzijdig 
Veere/Oostwatering

467 418 224 220 219 217

Herstr. Kern 
Vrouwenp. En Veerse 
Gatdam

288 127 60 59 59 59

Golfbaan Domburg 35 2 0 0 0 0
Herstructurering kern 
serooskerke

129 2 0 0 0 0

Totaal Lasten 6.938 5.096 5.594 3.941 3.203 3.070
Baten
Bestemmingsplannen 
voor het woongebied

361 392 111 111 111 111

(Bouw)grondexpl. en 
beh. Eigendommen

5.099 3.019 3.525 1.946 1.159 1.040

Kwaliteit 
woonomgeving

35 148 35 35 35 35

Veelzijdig 
Veere/Oostwatering

154 60 0 0 0 0

Herstr. Kern 
Vrouwenp. En Veerse 
Gatdam

117 0 0 0 0 0

Herstructurering kern 
serooskerke

67 0 0 0 0 0

Totaal Baten 5.834 3.620 3.671 2.092 1.305 1.186
Resultaat -1.104 -1.477 -1.923 -1.849 -1.898 -1.884




