
07. Programma Economie





7.1 Thema Economische zaken

Doelstellingen

D.7.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

Stand van zaken
Met onder meer het vaststellen van een stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme, 
uitvoering van de NED regeling e.d.  is uitvoering gegeven  aan deze doelstelling..  
Ook de budgetsubsidies aan de VVV en SVV voor gemeentelijke taken volgens 
prestatieafspraken vallen hieronder. 
  
 

Maatregelen

3.001 Uitvoeren economische agenda

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

Kwaliteit
De economische agenda uit 2014 behelst activiteiten op het gebied van detailhandel en 
horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt en onderwijs, 
 zorgeconomie en dienstverlening. Op al deze terreinen wordt doorlopend gewerkt. 
Voorbeelden zijn het ondernemersdossier, de Zeelandpas, het uitvoeringsprogramma 
toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en 
nog zullen komen, de nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence, de inzet op 
reintegratie en social return on investment bij aanbestedingen.  De opzet van de economische 
agenda gaat veranderen; in de loop van 2017 volgt daarover informatie.
Tijd

Geld

3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers

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

Kwaliteit
Sinds 1 januari 2016 zijn er ca. 10 aanvragen vergund. Er lopen nu nog ca. 8 initiatieven en 
aanvragen. In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. 
Conclusie: een lichte stijging.  
Tijd

Geld

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Het stimuleren van gezondheidstoerisme is één van de speerpunten in het  collegeprogramma 
2014-2018. Om hier handen en voeten aan  te geven is in juni 2016 een op uitvoering gericht  
Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018  vastgesteld. Een belangrijke 
bouwsteen voor het programma is een Inspiratiemiddag in januari 2016 geweest.  De rode 
draad en daarmee verbindende schakel is dat door meer samenwerking tussen de 
verschillende sectoren er nieuwe kansen ontstaan Niet alleen voor de toerist maar ook voor de 
eigen inwoners.  Om dit te bereiken zijn in het stimuleringsprogramma de volgende onderdelen 
opgenomen.                                                                               
1. Kansrijke voorbeeldprojecten. 



2. Nader onderzoek/verkenning van mogelijk kansrijke projecten. 
3. Ondersteuning en facilitering door gemeente. 
Voor kansrijke projecten is een stimuleringsbijdrage van € 1.500 beschikbaar. De eerste 6 van 
de 10 beschikbare  cheques zijn in september 2016 uitgereikt. Voor de uitvoering en 
ondersteuning van het Stimuleringsprogramma is Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme 
ingeschakeld.  Een tussentijdse evaluatie over de stand van zaken en wat is bereikt in de 
periode juli-december 2016 is aan het eind van het jaar ontvangen. Uit die evaluatie blijkt, dat 
er veel in gang is gezet en er ook al een aantal concrete resultaten zijn bereikt. Alle reden om 
hiermee in 2017 actief door te gaan.  Hiervoor zal opnieuw  Impuls en het kenniscentrum 
worden ingeschakeld.

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. 
Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. 
Er was een goedbezochte bijeenkomst van de ondernemers. Hun reacties verwerken we in 
een uitvoeringsprogramma. Daarna stelt het college het programma definitief vast.

3.006 Ondernemersmanager Veere

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

Kwaliteit
Het project OMV is voor 2016 door een extern bureau geevalueerd. In maart 2017 ontvangt u 
deze evaluatie.
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.7.02 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V.

Stand van zaken
In 2016 is het splitsingsplan door Delta N.V. opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de 
aandeelhouders. Deze is in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 
11 juli jl. goedgekeurd. 
De splitsingsdatum is vastgesteld op 1 juli 2017. In 2016 hebben tussen verschillende 
ministeries, het bestuur van Delta en de aandeelhouderscommissie (AHC) diverse gesprekken 
plaatsgevonden om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de problematiek rondom de 
kerncentrale. In december jl. zijn alle partijen tot de conclusie gekomen dat er geen scenario is 
gevonden die door alle partijen ondersteund wordt en er zodoende geen gezamenlijke 
oplossing is. 

Bovenstaande heeft er mede in geresulteerd dat het onderdeel Retail in de verkoop is gegaan. 
Begin december jl. is er overeenstemming bereikt met het bedrijf EQT Infrastructure tot de 
koop van dit onderdeel. De verkoop van dit onderdeel legt Delta in de vergadering van 23 
februari a.s. aan de aandeelhouders voor. Daarnaast is Delta, door het niet vinden van een 
gezamenlijke oplossing, genoodzaakt om ook het netwerkbedrijf in de verkoop te zetten. Dit 
verkoopproces zal naar verwachting in het eerste kwartaal resultaten op gaan leveren. 

Tenslotte speelt er een procedure tussen de Staat en Delta over het feit dat de splitsing een 
onevenredig zware last voor Delta kan betekenen. Het Hof heeft inmiddels aangegeven dat ze 
definitief uitspraak doet wanneer beide partijen extra informatie aangeleverd hebben. 
 



Maatregelen

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.

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

Kwaliteit
Zie toelichting doelstelling.



7.2 Thema Recreatie en toerisme

Doelstellingen

D.7.03 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

Stand van zaken
In 2016 is hieraan onder meer op de volgende manier invulling gegeven door bijdragen voor 
een optimalisering van de ZeelandPas 2016, het E-Tuk Veere project, promotieplan Rondom 
het Veerse  Meer en de samenwerking met de Toeristische Uitvoerings Alliantie 
(Kenniscentrum Kusttoerisme,  Impuls Zeelanden VVV Zeeland). 
 

Maatregelen

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de 
VVV Zeeland) heeft aan de Zeeuwse kustgemeenten een  uitvoeringsprogramma 2016-2017 
voorgelegd.  Het gaat om onderzoeken/projecten met vaak een gezamenlijk belang. De R&T 
sector heeft positief geadviseerd over het activiteitenplan en om de kosten te betalen uit de 
Toeristische Impuls. De eerste (onderzoeks)resultaten verwachten wij begin 2017.

3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Op 16 januari 2015 hebben wij als gemeente met de Toeristische sector Veere een convenant 
ondertekend over de besteding van de Toeristische Impuls.  Bij het convenant hoort een 
toetsingskader.  Ieder jaar is een budget van € 200.000 beschikbaar. In het convenant zijn 
afspraken gemaakt over welke projecten voor een bijdrage uit de Toeristische Impuls  in 
aanmerking komen en hoe gemeente en sector met elkaar omgaan.  Ook in 2016 zijn vanuit 
de Toeristische impuls weer verschillende projecten  betaald, zoals de ZeelandPas, TukTuk 
project, breedband internet strand en buitengebied.
Tijd

Geld
Per jaar is € 200.000 beschikbaar.

3.009 Uitvoering budgetsubsidie VVV Zeeland 2016-2019

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Aan de VVV Zeeland is voor de periode 2016-2019 een budgetsubsidie verleend.  De subsidie 
is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap en de marketing/promotie van onze 
gemeente . Aan de budgetsubsidie zijn prestatie-afspraken verbonden. 
Aan de hand van het Activiteitenplan, begroting en jaarrekening  beoordelen wij of uitvoering is 
gegeven aan de prestatie-afspraken. Wij hebben vastgesteld dat in 2016 hieraan uitvoering is 
gegeven.
Tijd

Geld

3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.



Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
Voor een verdere doorontwikkeling en optimalisering is in 2016 een bijdrage van € 25.000 
verleend uit de Toeristische Impuls. In principe voor de laatste keer. Aan de hand van de 
Evaluatie over het verloop van dat jaar zal er begin 2017 een definitief besluit worden 
genomen. 
  
 
Tijd

Geld

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
In 2016 is uitvoering gegeven  aan onze inspanningsverplichting om tot een verplaatsing van 
snackbar De Lekkerbek naar de meerzijde te komen. Als onderdeel van een op die locatie te 
realiseren Ecoferium. Zonder succes. Met de concept Zeeuwse Kustvisie, die in december 
2016 is gepresenteerd is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een ander licht komen te 
staan.
Tijd

Geld
Wel of geen EU subsidie is essentieel voor realiseringskans van beide projecten.

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 1.829 1.723 2.397 2.434 1.705 1.596
Baten 1.286 677 997 945 239 239
Resultaat -543 -1.045 -1.400 -1.489 -1.466 -1.357

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
Bev. Ec. Verbl. En 
Vest.Klim. Bedrijven

252 268 242 239 216 214

Bev. En Regul. Dag- 
En Verbl.Toerisme

1.188 1.373 1.315 1.432 1.432 1.324

Bedrijventerreinen. 389 75 840 763 57 57
Landbouw 0 8 0 0 0 0
Totaal Lasten 1.829 1.723 2.397 2.434 1.705 1.596
Baten
Bev. Ec. Verbl. En 
Vest.Klim. Bedrijven

675 534 119 119 119 119

Bev. En Regul. Dag- 
En Verbl.Toerisme

227 94 83 108 108 108

Bedrijventerreinen. 384 50 794 717 12 12
Totaal Baten 1.286 677 997 945 239 239
Resultaat -543 -1.045 -1.400 -1.489 -1.466 -1.357




