
06. Programma Leefomgeving





6.1 Thema Afval

Doelstellingen

D.6.01 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

Stand van zaken
De inzameling verliep goed, er waren geen knelpunten. In Westkapelle namen we 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de afvalcontainers minder vaak omwaaien. Een deel van 
de ondergrondse containers voor plastic verpakkingsafval zijn omgebouwd tot perscontainers. 
Hierdoor is de capaciteit vergroot, zodat we zowel de groei in gescheiden plastic als de nieuwe 
stroom van de drankkartons kunnen opvangen. Met de inzamelaars van oud papier maakten 
we in 2016 nieuwe afspraken.

Maatregelen

6.002 Nieuwe overeenkomst(en) afsluiten voor inzameling oud papier

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

Kwaliteit
Met de inzamelaars is overleg gevoerd over nieuwe inzamelovereenkomsten en de 
voorwaarden waaronder er wordt ingezameld. Er zijn voor een periode van 1 jaar nieuwe 
overeenkomsten opgesteld. En met het oog daarop is een nieuwe subsidieverordening oud 
papier vastgesteld op 5 juli 2016. Met alle inzamelaars is een nieuwe inzamelovereenkomst 
aangegaan tot 31 december 2017.

6.003 Uitvoering geven aan de flankerende maatregelen bij inzameling huishoudelijk 
afval. Zoals vastgesteld in de raad van 11 juni 2015.

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

Kwaliteit
De inwoners van Westkapelle hebben in week 2 een brief ontvangen met daarin uitleg van de 
wijzigingen van de inzamelroute en de eventueel gewijzigde opstelplaatsen. Hierop zijn nog 
enkele reacties en vragen gekomen. Deze zijn voor zover mogelijk in overleg 
met betrokkenen en de ZRD besproken en opgelost. 

6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen

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

Kwaliteit
Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de drankenkartons.  
In juni zijn perscontainers geplaatst en in gebruik genomen.  Bestrating rond containers wordt 
in maart 2017 hersteld. 

6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Betrokken partijen hebben in 2016  afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling met 
de Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegeven uit het 
gegevensmagazijn moet plaatsvinden. De koppeling van de niet permanent bewoonde 
woningen is  getest , maar leverde nog diverse problemen op. 
In 2017 volgt de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

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



Kwaliteit
De financiële jaarstukken zijn op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur 
van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016. 



6.2 Thema Riool en waterbeheer

Doelstellingen

D.6.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

Stand van zaken
In 2016 zijn veel maatregelen uitgevoerd voor de instandhouding en verbetering van het 
rioolstelsel op basis van het GRP.  In Westkapelle zijn  verbeteringswerkzaamheden 
uitgevoerd,  die de komende jaren een vervolg krijgen. Op grote schaal is hier de bestaande 
riolering vervangen en extra regenwaterriool aangelegd. Door de uitvoering van 
deze maatregelen gaan de problemen met wateroverlast afnemen. Daarnaast zijn op diverse 
locaties maatregelen uitgevoerd om overlast door grondwater te verminderen.  
 

Maatregelen

6.008 Onderzoeken en maatregelen treffen beperken wateroverlast.

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-09-2014 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Nadat de studie over de wateroverlast en de hiervoor te nemen maatregelen voor Westkapelle 
is afgerond, zijn er het afgelopen jaar al een aantal werkzaamheden opgepakt. De overstort 
aan de noordzijde van Westkapelle is verruimd. Verder zijn er diverse regenwaterriolen 
aangelegd. Door deze maatregelen neemt de kans op overlast af. Verder zijn er diverse 
maatregelen in voorbereiding genomen. Deze zullen in 2017 in uitvoering komen.   
In bungalowpark Breezand I te Vrouwenpolder is het drainagesysteem vernieuwd en robuuster 
gemaakt. Hiermee neemt de afvoercapaciteit toe en zal de kans op grondwateroverlast 
verminderen.   
 

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 22-10-2013 

Kwaliteit
In 2016 was de gemeente Veere binnen het samenwerkingsverband SAZ  betrokken bij de 
werkgroepen riolering buitengebied en rioolvreemd water. De regelgeving voor de riolering 
buitengebied is inmiddels weer actueel. 
Het onderzoek naar rioolvreemd water is opgepakt. Rioolvreemd water is water dat niet 
thuishoort in de riolering. Onderzocht wordt waar rioolvreemd water vandaan komt.  Als we de 
hoeveelheid rioolvreemd water kunnen verminderen, heeft dat voordelen voor de effectiviteit 
van het stelsel en de zuivering en zal leiden tot een aanzienlijke kostenreductie.  In 2017 wordt 
dit onderzoek afgerond. 
Binnen de gemeente Veere draait het rioolgemaal-beheersysteem voor heel Walcheren en 
Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.  
  
  
 

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen

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

Kwaliteit
In bungalowpark Breezand I in Vrouwenpolder is het drainagesysteem vervangen en robuuster 
gemaakt. Hiermee neemt de kans op optredende grondwateroverlast af. Voor bungalowpark 
Breezand II is onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van het drainagesysteem. 
De staat van onderhoud is zeer matig tot slecht. In de eerste helft van 2017 zal het 
drainagesysteem vervangen worden.  



  
 
Tijd
De drainagewerken in bungalowpark Breezand I in Vrouwenpolder zijn afgerond.  Voor 
de maatregelen in bungalowpark Breezand II is een plan en bestek gemaakt. In 2017 wordt de 
drainage in Breezand II vervangen en robuuster gemaakt.
Geld
De raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019 waarin herstel en onderhoud van het 
drainagesysteem is opgenomen. Het krediet voor 2015 en 2016 is opgevraagd.

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de 
toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn hieruit de overstort 
met toevoerleidingen aan de noordzijde van Westkapelle verruimd en is in de omgeving van de 
Utrechtsestraat de riolering vervangen en een regenwaterriool aangebracht. In 2017 zal een 
vervolg worden gegeven aan uitvoering van de maatregelen. 
Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast 
kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen 
of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen 
nemen om toekomstige overlast te voorkomen.
Tijd
Zie kwaliteit.
Geld
De Raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019. Hierin zijn middelen opgenomen voor 
onderzoek en treffen van maatregelen om wateroverlast te beperken.

7.006 Vervangen riool

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Om de regelmatig optredende wateroverlast in Westkapelle te verminderen, is voorrang 
gegeven aan de vervanging en aanpassing van het rioolstelsel in deze kern. In de 
Krekelstraat, Utrechtsestraat, de Arke en een deel van de Zuidstraat zijn de voorgenomen 
maatregelen uitgevoerd.  Ook het vergroten van de overstort aan de noordzijde 
van Westkapelle is afgerond. 
In de Reigershoutstraat Grijpskerke is in het najaar van 2016 een regenwaterriool aangelegd. 
Hiermee is een knelpunt waar regelmatig sprake is van wateroverlast opgepakt. 
 De rioleringswerken in de Noordweg, Torenstraat en Huijgensstraat te Westkapelle zijn 
gestart in februari 2017.
Tijd
Zie bij kwaliteit. 
 
Geld
  
 

7.007 Vervangen drukriolering

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
De uitvoering van de vervanging van de clusters 9 en 10  is in het najaar van 2016 afgerond.  
Aansluitend zijn ook de resterende drukrioolgemalen en restpunten afgewerkt en daarmee zijn 
alle drukrioolgemalen weer op orde. De laatste restpunten zijn begin 2017 afgerond. 
 



Tijd
-Op wat restpunten na is de renovatie van de drukriolering gereed
Geld
In 2016 is meer uitgevoerd dan gepland en is er feitelijk al budget van 2017 gebruikt.

7.008 Vervangen rioolgemalen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
In 2016 is een aantal hoofdrioolgemalen in Westkapelle, in combinatie met andere 
rioleringswerkzaamheden, vervangen.  De renovatie van rioolgemaal het Hofje in Westkapelle 
is gereed.
Tijd

Geld
De prioriteit is gelegd in het afronden van de vervanging van drukrioolgemalen, hierdoor is de 
uitvoering van de rioolgemalen uitgesteld.



6.3 Thema Duurzaamheid

Doelstellingen

D.6.03 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

Stand van zaken
Om aan alle punten te voldoen zijn we in januari 2016 gestart met een startbijeenkomst in de 
algemene commissie. Op basis hiervan zijn we begonnen met interviews met de stakeholders 
binnen de gemeente Veere (breed scala, van ondernemer tot burger tot maatschappelijke 
instanties). In de interviews komen al deze maatregelen terug. Deze input is gebruikt voor het 
opstellen van het concept duurzaamheidsbeleid dat in september door het college is 
vastgesteld en ter kennisname aan de raad is gestuurd. 
Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  De wethouder heeft 
hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de  raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal 
van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan. 
Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda. 
Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' 
en 'energieneutraal bouwen maximaal stimuleren'.

Maatregelen

6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-10-2015 
Gestart

Kwaliteit
Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  De wethouder heeft 
hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de  raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal 
van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan. 
Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda. 
Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' 
en 'energieneutraal bouwen maximaal stimuleren'.

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 
Doorlopend

Kwaliteit
Zie 6.015

6.018 Vergroten aandeel duurzaam opgewekte energie

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

Kwaliteit
Om te komen tot een Energieneutrale organisatie in 2030 en een Enegieneutrale gemeente 
Veere in 2050 is één van de speerpunten het vergroten van het aandeel duurzame energie 
(Route 8 van het duurzaamheidsplan). 
In 2016 zijn hiervoor de volgende projecten in gang gezet: 
- Gemeentehuis gasloos maken d.m.v. luchtwarmtepomp 
- Gemeenteloods energieneutraal 
- Haalbaarheidsstudie Energieneutraal Koudekerke icm zonnepark 
- Windmolen Neeltje Jans 
Jaarlijks zal opwekking duurzame energie een parameter zijn in de monitoring.

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit



In 2016 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van energieneutraal maken van 
de Couburg, Halve Maan en Schuttershof. Conclusie is dat de ingreep in 
energiemaatregelen van dit vastgoed het best wordt gecombineerd met andere ingrepen zoals 
renovatie en upgrading. We haken aan bij uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed. 
In de gemeenteraad van 15 december 2016 is positief besloten om het plan gemeenteloods 
energieneutraal maken te gaan uitvoeren. De raad heeft middels een motie gevraagd om te 
onderzoeken of dakvlak, middels de methode postcoderoos, ter beschikking te stellen aan een 
corporatie van particulieren. Dit onderzoek is gestart. 
In 2016 zijn we gestart met de vervanging van de klimaatinstallatie van het gemeentehuis. 
Hiermee wordt een forse besparing op energie bereikt. In 2017 worden deze werkzaamheden 
afgerond. 

Tijd
Op 10 januari 2017 is het startoverleg met Zizo gepland. 
Onderwerpen als planning komen hierbij aan de orde. 
  
In de raadsvergadering van 15 december is besloten om dit te gaan uitvoeren. 
Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast en wordt besluitvorming 
voorgelegd aan de Raad op 15 dec. 2016.
In de Raad van 15 dec. komt ook het algehele Duurzaamheidsplan aan de orde. 
Geld
Zodra de uitvoeringsplanning bekend is zal ook een termijnschema van facturering worden 
opgesteld. 
Het gevraagde budget is akkoord conform besluit van 15 december 2016. 
Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast.
De SDE+ subsidie is meegenomen alsmede de aanpassing van de renteparameter voor 2017 
naar 1,5 %.
Het plan is hierdoor financieel aanzienlijk gunstiger.  
 

8.033 Subsidieregeling asbest

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
Toegekend: 8 aanvragen 
Besteed bedrag: € 3160
Geweigerd: 2 aanvragen
Aanvragen uit 2016 nog in behandeling: 4 aanvragen 

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)

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

Kwaliteit
Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Er wordt collectief subsidie 
aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn 
opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van 
burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het 
realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een 
voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven. 
De gemeentes zijn nu gevraagd om een bijdrage en Veere heeft toegezegd deel te nemen. 
Op 10 februari 2017 ondertekenden alle gemeenten en allerlei andere partijen het Zeeuws 
Energieakkoord met als doel de bestaande woningvoorraad te gaan verduurzamen (uitvoering 
van het amendement door de Raad 'Opzetten Zeeuwse Stroomversnelling'). Dit viel samen 
met de Nationale Warme Truiendag.
Tijd

Geld



8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans

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

Kwaliteit
 Momenteel vinden er, in overleg met het Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten, Zeeuwind 
,  E-Connection, Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland, onderzoeken  plaats naar de 
mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans (Mattenhaven en/of Noordland- 
Binnenhaven en/of Noordland- Buitenhaven). . 
Er wordt nu gewerkt aan de realisatie Windpark Bouwdokken. 
Tijd

Geld

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 5.434 5.696 5.320 5.894 5.972 5.966
Baten 5.536 5.655 5.764 5.828 5.867 5.876
Resultaat 103 -40 444 -66 -105 -90

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
Huishoudelijk 
afval

2.835 3.180 3.199 3.301 2.959 2.950

Afvalstoffenheffin
g

54 -206 -750 -312 91 86

Riolering. 1.843 1.826 1.951 2.001 2.019 2.033
Rioolrecht 122 84 94 91 91 91
Milieubeleid 212 330 317 302 300 298
Vergunningen 224 362 390 384 386 384
Waterbeheer 143 119 120 126 126 125
Totaal Lasten 5.434 5.696 5.320 5.894 5.972 5.966
Baten
Huishoudelijk 
afval

290 310 289 284 275 264

Afvalstoffenheffin
g

3.143 3.148 3.148 3.148 3.148 3.148

Riolering. 44 78 94 97 85 83
Rioolrecht 1.992 2.055 2.166 2.232 2.292 2.313
Milieubeleid 20 0 0 0 0 0
Vergunningen 12 0 0 0 0 0
Waterbeheer 36 64 68 67 67 67
Totaal Baten 5.536 5.655 5.764 5.828 5.867 5.876
Resultaat 103 -40 444 -66 -105 -90




