
02. Programma Buitengebied





2.1 Thema Landschap

Doelstellingen

D.2.01 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

Stand van zaken
In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering 
van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan. 
Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

Maatregelen

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Op het bedrijventerrein aan de Schoolstraat zijn in 2016 de laatste puntjes op de I gezet en is 
de controle afgerond. Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in 2016 bezocht en de 
ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het 
verzoek dit op te ruimen. Op dit  industrieterrein is behoorlijk opgeruimd.
Tijd

Geld

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 15-06-2015 

Kwaliteit
In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering 
van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan. 
Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden. 
 

5.023 Afstoten Trimbos

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-01-2018 

Kwaliteit
In de vergadering van 5 juli 2016 hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over de 
eigendomssituatie (het eigendom moet overgezet worden naar de gemeente) en de 
mogelijkheid tot verhuur van het Trimbos ten behoeve van het opstarten van een 
survivalvereniging in het Trimbos. Momenteel vindt verder overleg plaats met 
survivalvereniging en de tennisclub Walcheren die aan de Kelderweg gevestigd is..

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied

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

Kwaliteit
Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het 
perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en 
de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 
november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De 
gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld.



8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 29-12-2017 

Kwaliteit
Zie 8.026



2.2 Thema Kust, strand en duinen

Doelstellingen

D.2.02 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

Stand van zaken
Wij hebben besloten om via een 2 sporen aanpak uitvoering te geven aan het rapport "De Kust 
is breder dan het strand". Het eerste spoor bestaat uit de zogenaamde "laaghangend fruit 
maatregelen" om het welkom en de uitstraling van de parkeerterreinen een basiskwaliteit te 
geven. Het tweede spoor bestaat uit de inrichting van een  parkeerterrein als 
belevingsknooppunt. 
In 2016 hebben wij een proef gehouden met 2 verschillende toiletvoorzieningen als mogelijk 
alternatief voor de Dixies. Uit de evaluatie van de gehouden proef blijkt dat deze niet het 
gewenste resultaat heeft opgeleverd. Daarnaast is in 2016 een inventarisatie gedaan van 
mogelijke samenwerking met ondernemers van nabij gelegen kustparkeerterreinen.  Zowel 
met het een als het ander gaan wij in 2017 verder aan de slag.

Maatregelen

5.017 Uitvoeren rapport “De kust is breder dan het strand”.

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-07-2014 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In februari 2014 heeft Staatsbosbeheer het rapport "De Kust is breder dan het strand" 
gepresenteerd.  In dit rapport is de ambitie uitgesproken “Hoe zorg je er voor dat een recreant 
ervaart dat hij in een hoogwaardig recreatief gebied is aangekomen en zich daar welkom voelt 
om ongedwongen te recreëren en van de aanwezige natuur te genieten”. 
Onze gemeente heeft besloten om hieraan via een 2 sporen aanpak uitvoering te geven. 
In 2016  zijn alle verwijs- en welkomstborden naar en op de grote kustparkeerterreinen 
vervangen. Langs de zuidwestkust zijn bij alle duinovergangen 
nieuwe informatieborden geplaatst. Verder is er op zoek naar een basiskwaliteit voor openbare 
toiletten op de kustparkeerterreinen een proef gehouden met 2 verschillende voorzieningen. 
Dit geeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Over hoe verder in 2017 vindt het 1e kwartaal 
besluitvorming plaats.  
  
 
Tijd

Geld
Bij de vaststelling van de begroting 2015 is besloten om het gemeentelijk aandeel van het SSV 
exploitatie-overschot 2014 te reserveren voor een opwaardering van de parkeerterreinen in de 
kuststrook.

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de 
prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.
Tijd
Inbestedingsopdracht heeft een looptijd tot 31 december 2017.
Geld
Budgetafspraken zijn geregeld in de inbestedingsopdracht 2014-2018. 
 

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 1.523 1.566 1.564 1.536 1.536 1.534
Baten 73 124 94 94 94 94
Resultaat -1.450 -1.442 -1.470 -1.442 -1.441 -1.440

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
Bestemmingsplan 
buitengebied

137 102 82 81 80 80

Kust, strand en 
duinen

1.386 1.464 1.482 1.455 1.455 1.454

Totaal Lasten 1.523 1.566 1.564 1.536 1.536 1.534
Baten
Bestemmingsplan 
buitengebied

3 0 0 0 0 0

Kust, strand en 
duinen

69 124 94 94 94 94

Totaal Baten 73 124 94 94 94 94
Resultaat -1.450 -1.442 -1.470 -1.442 -1.441 -1.440




