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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.  

Relevante beleidskaders/nota's

 Gemeentelijke Bestemmingplannen
 Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
 Gemeentelijk accommodatiebeleid
 Visie Domburg
 Structuurvisie centrumgebied Zoutelande
 Masterplan Fort den Haakweg
 Dorpsvisies
 Nota Grondbeleid 2016
 Duurzaamheidsplan 2017-2020
 Nota Ruimtelijke kwaliteit 2016
 Provinciaal omgevingsplan en provinciale omgevingsverordening
 Natura 2000
 Structuurvisie Veere 2025
 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 Wro en Woningwet
 Walcherse regionale woningmarktafspraken

Trends en ontwikkelingen

 Ontwerp Omgevingswet
 Nieuwe Huisvestingswet
 De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
 Regionale samenwerking
 Participeren: minder overheid - meer maatschappij
 Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op 

vergunningplichtige bouwwerken mogelijk naar de private sector.
 Economische groei
 Toenemend belang duurzaamheid
 Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
 Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij 

een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement

Doelstellingen

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.



Maatregelen

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Doelstellingen

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.

Maatregelen

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

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 uit.
Portefeuillehouder: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

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.

Maatregelen

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: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

8.008 We begeleiden de uitwerking van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande.

Op 30 mei 2013 stelden we de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vast. We begeleiden de 
uitwerking van deze visie.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 
Doorlopend

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 
Doorlopend

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Doelstellingen

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.

Maatregelen

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

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 Nehaleniagebied) 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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-04-2018 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

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 aanwonenden. 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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 
Gestart



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. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

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.

Maatregelen

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

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: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

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 stemmen we hierop af.

Maatregelen

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale 
Walcherse woningmarktafspraken.

Hiermee spelen we in op de (toekomstige) vraag naar woningen. De resultaten van het gemeentelijke 
en provinciaal woningbehoeftenonderzoek gebruiken we om in 2018 nieuwe regionale 
woningmarktafspaken te maken met de gemeentes op Walcheren en de Provincie Zeeland.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

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: Maas C.
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het tweede 
woningenbeleid.

Permanente bewoning is van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Met het voorkomen 
van gebruik als tweede woning  blijven er ook voldoende woningen beschikbaar voor permanente 
bewoning. We geven informatie, we voeren controles uit en we handhaven juridisch het gebruik van 
woningen voor permanente bewoning.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

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: Maas C.



Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

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: Maas C.
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

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: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 
Gestart

Doelstellingen

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.

Maatregelen

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021 



Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-05-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

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.

Maatregelen

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren.

Rijksmonumenten en andere waardevolle panden uit ons cultureel erfgoed zijn gebouwd in een tijd dat 
energiebesparing geen item was. Het isoleren van deze panden met respect voor hun waarde 
vraagt om onderzoek en een specialistische aanpak. Wij doen dit duurzaamheidsproject in 
samenwerking met de gemeente Middelburg en Schouwen Duiveland. Het bedrijf De Groene 
Grachten levert ondersteuning bij  het project. Voor dit project is €15.000 nodig.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de 
waardevolle panden.

De raad heeft een financiële stimuleringsregeling vastgesteld. De bedoeling daarvan is dat daarmee 
onderhoud/verbouwingen of nader cultuurhistorisch onderzoek voor een bescheiden deel wordt 
ondersteund.
Hiervoor is een budget van € 30.000 nodig.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Maas C.



Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

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.

Maatregelen

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: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

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.

Maatregelen

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

D.8.11 Het op orde brengen van gemeentelijk grondeigendom en het voorkomen van 
verlies van eigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen 
gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen 
voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

Maatregelen

8.043 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit.

In het plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik is een globale kostenraming opgenomen voor de 
periode 2017 t/m 2020. Het grondgebruik is geïnventariseerd en is er een businesscase opgesteld. En 
zijn de verwachte kosten en opbrengsten in beeld gebracht. We ramen voor de uitvoering in de 
periode 2018-2020 € 360.000 met als dekking de opbrengsten. Over de voortgang wordt tussentijds 
gerapporteerd.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart
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WOZ-waarde
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CBS - 
Statistiek 
Waarde 

2016 257 186
De gemiddelde 
WOZ waarde 
van woningen.
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en 65 jaar of 
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verhouding tot 
de personen van 
15 tot 65 jaar.

VHRO
SV
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Gemeentelijke 
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eenpersoonshuis
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euro COELO, 
Groningen 2017 590 680

Het gemiddelde 
totaalbedrag in 
euro's per jaar 
dat een 
éénpersoonshuis
ouden betaalt 
aan woonlasten.

VHRO
SV

3
9

Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshui
shouden

euro COELO, 
Groningen 2017 642 743

Het gemiddelde 
totaalbedrag in 
euro's per jaar 
dat een 
meerpersoonshu
isouden betaalt 
aan woonlasten.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 
2016

Actuele 
begroting 

2017

Begroting 
2018 primitief

Begroting 
2019 primitief

Begroting 
2020 primitief

Begroting 
2021 primitief

Lasten 5.887 7.549 13.599 4.733 8.642 3.190
Baten 5.675 6.554 11.941 3.444 7.513 2.080
Resultaat -211 -996 -1.658 -1.289 -1.129 -1.109

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2016

Actuele 
begroting 

2017

Begroting 
2018 

primitief

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief

Begroting 
2021 

primitief
Lasten
8.1 Ruimtelijke 
ordening

1.461 1.610 1.708 1.408 1.248 1.108

8.2 Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen)

3.803 5.042 10.776 2.307 6.376 1.063

8.3 Wonen en bouwen 622 897 1.115 1.018 1.018 1.018
Totaal Lasten 5.887 7.549 13.599 4.733 8.642 3.190
Baten
8.1 Ruimtelijke 
ordening

361 792 282 238 238 118

8.2 Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen)

3.621 4.967 10.745 2.292 6.361 1.048

8.3 Wonen en bouwen 1.693 795 914 914 914 914
Totaal Baten 5.675 6.554 11.941 3.444 7.513 2.080
Resultaat -211 -996 -1.658 -1.289 -1.129 -1.109

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E 2018 2019 2020 2021

Uitvoering dorpsvisies S 100 100 100 100

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 120 120 120  

Implementatie omgevingswet - capaciteit E 210    

Opleidingsbudget omgevingswet E 140    

Budget bestemmingsplan+ E 30    

Herziening landbouwnota E 40    

Behoeftenonderzoek woningbouw/volkshuisvesting E 80    

Inhuur capaciteit Visie Domburg E 49    

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 40 40 40

Uitwerking visie Domburg E 175    

Uitvoering duurzaamheidsplan E 300 300 300  

Uitwerking visie Domburg E  175   

Bedragen x € 1.000




