
02. Programma Buitengebied





2.1 Thema Landschap

Doelstellingen

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

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en 
kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging 
voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

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

Ieder jaar bezoeken we één of meer bedrijventerreinen waarbij we controleren op orde en netheid.
Daarnaast blijft het terugdringen van allerlei borden een aandachtspunt. Met de Provincie en 
waterschap zijn afspraken gemaakt om ook buiten de bebouwde kom het aantal borden te 
verminderen. Binnen de kernen pakken we dat zelf op.
Verder treedt  het cluster Toezicht &Handhaving ad hoc op tegen allerlei vormen van verrommeling, te 
weten, autowrakken, caravans, containers, afvalstoffen etc.
Projectleider/budgethouder: Graaf Jos, van de
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

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het 
buitengebied zijn maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. Als zich dat voordoet bieden 
wij u een voorstel aan.
We stellen (voor dit in de Landschapsvisie 2009 opgenomen project) een plan van aanpak op met o.a. 
criteria voor de uitvoering van projecten.
Projectleider/budgethouder: Louwerse Ella
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

Het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke heeft zijn functie verloren. Het onderhoud is inmiddels 
geminimaliseerd.  De volgende stap is gezet.  De vraag hierbij is of het perceel een andere functie kan 
krijgen en of we het kunnen afstoten. De resultaten van dit onderzoek hebben we op 5 juli 2016 aan 
de gemeenteraad voorgelegd. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats.
Projectleider/budgethouder: Louwerse Ella
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

In 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het biedt - 
onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen 
en twee strandpaviljoens.
Jaarlijks in november krijgt  de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de geboden 
uitbreidingsmogelijkheden. 
Projectleider/budgethouder: Louwerse Ella
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

We verwerken de onvolkomenheden en nieuwe kleinschalige initiatieven in het bestemmingsplan 
Buitengebied.
We starten  met het verwerken van de cultuurhistorische visie in het bestemmingsplan Buitengebied 
en bekijken of daardoor de algemene uitgangspunten uit de Landschapsvisie in het bestemmingsplan 
aangepast moeten worden. Deze herziening van het bestemmingsplan leggen we in juni 2017 ter 
vaststelling voor aan de gemeenteraad. 
Projectleider/budgethouder: Louwerse Ella
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

In de structuurvisie Veere 2025 zijn de gebiedskwaliteiten omschreven als het Veerse kapitaal. Het is 
de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap, en 
dorpskernen, die dit kapitaal vormen. Onderdeel hiervan is om via een 2 sporen aanpak het 
parkeeronthaal als gastvrije gemeente invulling te geven. Indicatoren  voor de  strand- en duingebied 
kwaliteit zijn de prestatie-afspraken in de SSV inbestedingsopdracht

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”.

Staatsbosbeheer heeft het rapport “De Kust is breder dan het strand” gepresenteerd. De 
parkeerterreinen bij de strandovergangen zijn belangrijk voor de strandrecreatie en  natuurbeleving. 
De inrichting en de onthaalfunctie van de parkeerterreinen  gaan we verbeteren. Sommige 
maatregelen zijn eenvoudig, snel en zonder veel kosten uit te voeren en andere zijn ingrijpend en 
kostbaar.
Het college neemt in januari 2017 een besluit over de evaluatie van de toiletproef tijdens de zomer 
2016 en het voorstel van Impuls Zeeland over mogelijkheden tot samenwerking met ondernemers in 
de omgeving van kustparkeerterreinen. In maart leggen we een voorstel voor aan de raad.
 
Projectleider/budgethouder: Dekker René, Kluijfhout Piet
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

Het Veerse strand is onderdeel van het toeristisch product. Dit moet dus tip-top in orde zijn. Het 
beheer, onderhoud, exploitatie en bewaking van het strand en duingebied is opgedragen aan de 
Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Hierover zijn voor de periode 2016 t/m 2017 prestatie-
afspraken gemaakt. Denk hierbij aan de Blauwe Vlag en het Schoonste strand . Samen met de SSV 
dringen we aan  op zandsuppleties. Niet alleen voor de veiligheid maar ook voor recreatie en 
toerisme. Bij de goedkeuring van de SSV begroting en jaarrekening vindt een evaluatie van de 
prestatieafspraken in de inbestedingsopdracht plaats.
 
 
Projectleider/budgethouder: Dekker René, Kluijfhout Piet
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 heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 1.564 1.888 1.876 -12
Baten 94 177 163 -14
Resultaat -1.470 -1.711 -1.713 -2

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2016 
primitief

Begroting 2016 na 
wijzigingen

Realisatie 
2016

Saldo 
2016

Lasten
Bestemmingsplan 
buitengebied

82 135 110 -24

Kust, strand en duinen 1.482 1.753 1.765 13
Totaal Lasten 1.564 1.888 1.876 -12
Baten
Bestemmingsplan 
buitengebied

0 0 1 1

Kust, strand en duinen 94 177 161 -15
Totaal Baten 94 177 163 -14
Resultaat -1.470 -1.711 -1.713 -2




