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8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing (VHROSV) 
 
 

 



 

Programma inleiding 

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:  
 
• herstructurering  
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie  
 
Herstructurering  
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de 
belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties 
verdwijnen. 
 
Concurrentie 
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied 
van wonen, toerisme en leefbaarheid. 

Wat hebben we bereikt? 

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het 
recreatiegebied Fort den Haakweg. 

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op 
Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding 
met het recreatiegebied Fort den Haakweg. 
 

 
Stand van zaken 
Wij voerden de door u vastgestelde plannen uit: Dorpsplan Vrouwenpolder, Landschapsplan 
Fort den Haakweg en het bestemmingsplan Fort den Haakweg. Concreet hield dit in dat wij de 
1e fase van de nieuwe ontsluitingsweg Zandbank aanlegden. Verder bereidden wij diverse 
zaken voor de toekomstige werken in de openbare ruimte voor (o.a. planvorming herinrichting 
parkeerterrein Waterschap en herinrichting Fort den Haakweg). 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-
supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57. 

De PLUS-supermarkt diende een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Op 
de huidige locatie aan de Fort den Haakweg/Monnikendijk wringt de bedrijfsvoering (o.a. parkeren, 
bevoorrading, mogelijkheden voor uitbreiding) van de PLUS-supermarkt. We onderzoeken of de 
verplaatsing van de PLUS-supermarkt kansen biedt voor het verbeteren van de omgeving en de 
lokale economie. Een verplaatsing draagt bij aan de opwaardering van de groene kamer van het 
centrum. Uit verkennend onderzoek blijkt dat het perceel in de hoek Noorddijk/parallelweg 
N57  kansrijk is. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor een herinvulling van de huidige locatie. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de 
invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' 
(Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete 
handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige 
centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of 
te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en 
de kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart?  
Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk 
zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.  
De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een 
locatiebesluit.  
Gezien het bovenstaande hebben we in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie 
even 'on hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de 
verplaatsing van de supermarkt. 



 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe. 

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een 
goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de 
belangen zoals: 
• Gezondheidsbescherming;  
• Werkgelegenheid;  
• Toerisme;  
• Duurzaamheid; 
• Cultuurhistorie. 
Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische 
randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. 
 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun bouwplannen aan de 
hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande. 

De Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande leidde in de afgelopen 6 jaar tot een impuls aan 
investeringen en ruimtelijke projecten in Zoutelande en daarmee tot een  ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering. De Structuurvisie heeft zijn werk gedaan en is toe aan een actualisatie of 
vernieuwing. In de kadernota 2020 volgt daarvoor een voorstel. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 20-09-2013  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 zijn de initiatieven uit de voorgaande jaren verder ontwikkeld. 

 
Tijd 
Geen wijzigingen 

 
Geld 
 

8.049 We voeren de subsidieregeling 'Asbest van het dak' uit. 

In 2018 maakten we een inventarisatie van de nog aanwezige asbest daken binnen de gemeente 
Veere. Daarnaast maken we de asbestregelingen aantrekkelijker voor huiseigenaren met asbest in 
het dak.  
• voor de inventarisatie is € 20.000 beschikbaar  
• voor het aantrekkelijker maken van de asbestregeling was in 2019 € 60.000 beschikbaar 
Het Rijk heeft de verplichting van verwijderen asbestdaken vóór 2014  opgeschort. Het project dat we 
samen met Vlissingen en Middelburg opzetten vond geen doorgang. 
Portefeuillehouder: Arie Schot, Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed 
leven, wellness, rust, natuur en cultuur. 

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. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling. 
 



 

 
Stand van zaken 
In dit jaarverslag wordt voor een aantal maatregelen apart verslag gedaan. In het algemeen 
geldt dat we met de aanstelling van een eigen stedenbouwkundige de benodigde expertise 
voor het vormgeven van Domburg voor de toekomst nu in huis hebben. 
Met de Stadsraad en de OBD spraken we over mobiliteit in Domburg en hoe dit voor de 
toekomst te verbeteren en Domburg leefbaar te houden. De stadsraad en de OBD 
kwamen hiervoor ook met concrete voorstellen.  In 2020 krijgt dit  een vervolg. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het bestemmingsplan voor het Singelgebied is vastgesteld en onherroepelijk. De 
procedure leverde geen inhoudelijke opmerkingen op.   

 
Tijd 
Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. Het proces van kaveluitgifte voor het 
eerste deel is gestart. In september zijn de kavels verloot. Het parkeerterrein is met Pasen 
2019 opengesteld. Alle kavels zijn bouwrijp gemaakt 

 
Geld 
 

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: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Met de komst van een eigen stedenbouwkundige is er een iets gewijzigd inzicht gekomen op 
de planvorming. Er heeft een optimalisatie plaatsgevonden in kwaliteit en kwantiteit. 

 
Tijd 
Overleg en onderzoek heeft uitgewezen dat een CPO-project voor senioren op deze plek niet 
haalbaar is. De laatste verwerving heeft plaatsgevonden en de uitplaatsing van diverse partijen 
is van start gegaan. Het eerste concept van de benodigde bestemmingsplannen is gemaakt en 
beoordeeld. 

 
Geld 
 

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 omwonenden. 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: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 



 

 
Kwaliteit 
De kwalitatieve invulling van het gebied kwam tot stand in nauw overleg met omwonenden. 
Aan de Singel komen een aantal woningen  met aan de binnenzijde van het gebied een 
parkeerterrein voor vergunninghouders. Aanwonenden gaven aan een gedeelte grond te willen 
kopen. Het plan voorziet in een achter-uitgang voor de museumlocatie.   
In mei 2019 is de oude supermarkt gesloopt. In juni zijn we gestart met aanleg van  de 
parkeerplaatsen inclusief het bouwrijp maken van de bouwkavels.        

 
Tijd 
Concept bestemmingsplan  in het 4e kwartaal in procedure gebracht.  Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. Tijdens het bouwrijp maken, is onverwacht bodemverontreiniging aangetroffen. Dit 
gaat voor aanzienlijke vertraging in het bouwrijp maken zorgen. 

 
Geld 
 

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: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 30-04-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Uit onderzoek bleek dat nieuwbouw van het Marie Tak van Poorvlietmuseum niet haalbaar is. 
Hiervoor wordt buiten het plangebied gezocht naar een locatie.  
Er heeft overleg plaatsgevonden met hoteliers voor hun plannen. Dit overleg zetten we voort in 
2020.   
Een grote ondergrondse parkeergarage ten behoeve van alle ontwikkelingen bleek na studie 
onwenselijk en moeilijk haalbaar.  
Voor het versterken van het duinlandschap en het realiseren van een hoogwaardige 
ontmoetingsplek heeft overleg plaatsgevonden.  We vonden een mogelijkheid voor subsidie .  
  

 
Tijd 
Het onderzoek voor het gehele project ging in 2018 van start. 

 
Geld 
 

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie. 

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal 
projecten, zoals: 
- de herinrichting van de Markt. 
- de herinrichting van de Kaai. 
- de herontwikkeling van het Oranjeplein. 
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn. 
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. 
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk. 
We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze 
projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie. 
 



 

 
Stand van zaken 
In 2019 voerden wij het programma 'Veelzijdig Veere' verder uit. Van de projecten uit dit 
programma hebben wij het volgende gedaan:  
1. Herinrichting Markt.  
2. Beeldkwaliteitsplan Oostwatering.  
3. We hielden een proef centrum autoluw in de zomerperiode.  
4. Herinrichting/onderhoud stadshaven.  
Verder bereiden wij andere projecten uit het programma verder voor: herbestemming 
Mijnenmagazijn en de haalbaarheid Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Wij gaven het adviesbureau Rho opdracht om het bestemmingsplan voor het Oranjeplein te 
maken. Rho leverde een concept bestemmingsplan op. Uit de beoordeling daarvan 
blijk dat nader onderzoek nodig is. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma, de 
beoogde functies en de financiële haalbaarheid (grondexploitatie). Wij voerden overleg met 
een aantal geïnteresseerde initiatiefnemers over de invulling van een aantal deelgebieden uit 
het Beeldkwaliteitsplan. In december 2019  informeerden wij u via een memo over de stand 
van zaken, de voortgang en de planning. Voor 31 december 2020 beslist u over de 
haalbaarheid/grondexploitatie (vergadering 10 december 2020). 

 
Tijd 
2015: vaststelling Beeldkwaliteitsplan (15b.02886).  
2016/2017: opstellen concept bestemmingsplan.  
2018: oplevering/beoordeling concept bestemmingsplan --> conclusie: nader 
onderzoek; informeren raad d.d. 7 november 2018 via memo (18b.05527).  
2019: onderzoek naar programma/financiële haalbaarheid (grondexploitatie) i.r.t. het 
Beeldkwaliteitsplan.  
2020: onderzoek naar programma/financiële haalbaarheid (grondexploitatie) i.r.t. het 
Beeldkwaliteitsplan; raadsbesluitvorming over de grondexploitatie; verder afronden 
bestemmingsplan. 

 
Geld 
 

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 herbestemming. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Na aankoop van het Mijnenmagazijn en het kantinegebouw 
dienden geïnteresseerde marktpartijen vrijblijvende initiatieven in voor herbestemming van het 
Mijnenmagazijn. Geen van deze initiatieven leidden tot een haalbare herbestemming. In 
samenwerking met BOEi bereidden we een 'tender' (openbare aanbesteding/marktconsultatie) 
voor. Dit doen we via een 'Bidbook'. Hierin beschrijven we de feitelijke toestand van 
het Mijnenmagazijn, het beoordelingskader en de procedure. Doel hiervan 
is dat marktpartijen gelijke kansen krijgen voor het indienen van een plan.  



 

 
Tijd 
2010: aankoop.  
2012: herbestemmingsonderzoek BOEi.  
2013-2017: geïnteresseerden marktpartijen + vrijblijvende initiatieven.  
2018: voorbereidden tender/marktconsultatie.  
2019: voorbereidden tender/marktconsultatie; informeren raad d.d. 6 juni 2019 via memo 
(19b.03351).  
2020: het houden van de tender, gunnen van marktpartij, verder haalbaarheidsonderzoek. 

 
Geld 
 

8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering. 

Onderdeel van de toekomstvisie 'Veelzijdig Veere' is de opwaardering van het jachthavengebied 
Oostwatering. Hiervoor stelde u een gebiedsvisie vast met als ambitiescenario 'Locatieontwikkeling, 
de plek centraal'. Dit scenario bleek niet haalbaar. Daarom stapten wij in 2018 over naar het scenario 
'Cafetariamodel'. Dit scenario maakt onderdeel uit van de door u vastgestelde gebiedsvisie. 
Portefeuillehouder: Arie Schot, Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
Op 12 december 2019 stelde u het Beeldkwaliteitsplan vast en daarmee de ruimtelijke kaders. 
Binnen deze kaders kunnen de havengebruikers op eigen initiatief, kosten en risico plannen 
ontwikkelingen. Met het vaststellen van dit Beeldkwaliteitsplan voerden wij uw besluit van 10 
oktober 2013 (scenario's opwaardering) uit. Daarmee is het ruimtelijke deel afgerond.  
  

 
Tijd 
2013: ambitieniveau 'Locatie-ontwikkeling, de plek centraal' (13b.01680).  
2014-2017: haalbaarheidsonderzoek --> conclusie: niet haalbaar.  
2018: informeren raad 25 januari 2018 via memo (18b.00526) en 7 november 2018 
(18b.05523).  
2019: vaststelling Beeldkwaliteitsplan (12 december 2019; 19b.06554). 

 
Geld 
 

D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd. 

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden 
stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel 
Woningbehoefteonderzoek. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 zijn de rapporten KWOZ en Locatieonderzoek Walcheren opgesteld . Uit deze 
rapporten blijkt dat er in Veere veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen die 
geschikt (te maken) zijn voor iedere levensfase. Dit is niet het type woningen dat tot en met 
2019 gebouwd is in Veere. Deze rapporten zijn de basis om de behoefte en het aanbod op 
elkaar af te stemmen. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De provincie heeft de Walcherse regionale woningmarktafspraken vastgesteld. In mei 2019 zijn 
de nieuwe provinciale bevolkings- en huishoudensprognoses 2019 vastgesteld. En het Zeeuws 
kwalitatieve woningmarktonderzoek is gestart. Daarnaast is er voor Walcheren een 



 

verdiepingsslag uitgevoerd. Het Locatieonderzoek Walcheren. Beide rapporten zijn in februari 
2020 bestuurlijk vastgesteld in de hele provincie (gemeenten en provincie). De onderliggende 
gegevens zullen door alle overheden benut worden als bouwstenen voor beleid op het gebied 
van wonen.  
  

 
Tijd 
De regionale woningmarktafspraken Walcheren 2016-2025 lopen door tot en met 2025 

 
Geld 
 

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: Arie Schot 
Startdatum: 30-10-2017  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In april is het uitgangspunten beleid Tweede Woningen Veere 2019 vastgesteld. Vervolgens 
heeft de nieuwe  verordening ter inzage gelegen. Op 6 juni stelde de raad de verordening 
vast  en deze is per 1 juli 2019 van kracht. 
 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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: Arie Schot 
Startdatum: 30-10-2017  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Net als in voorgaande jaren wordt er goed gebruik gemaakt van de regeling. In een groot 
deel van de gevallen betreft de aanvraag de installatie van zonnepanelen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

8.046 We maken nieuwe afspraken met Zeeuwland in 2019 en voeren die uit. 

De huidige prestatieafspraken met Zeeuwland en de huurdersvertegenwoordiging lopen eind 2018 af. 
In deze afspraken hebben we de kwantiteit en kwaliteit van sociale huurwoningen vastgelegd. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-09-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We starten een vernieuwingsproces voor de prestatieafspraken  in 2019. In de jaren daarna 
profijt we daarvan.  De bestaande prestatieafspraken zoals we ze hebben met Zeeuwland zijn 
verlopen. In 2019 startten we met het overleggen over een nieuwe vorm van afspraken. 
Besloten is om met elkaar een 'samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen' op te stellen. 
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft geen vaste looptijd. Het wordt een dynamische 
overeenkomst die we samen met Zeeuwland actueel houden. Het opstellen van deze 
samenwerkingsovereenomst en later het actueel houden ervan is een vast agendapunt op ons 
bestuurlijk overleg met Zeeuwland ( 1 x per 6 weken). 



 

 
Tijd 
De onderhandelingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen met 
Zeeuwland zijn opgestart, we zijn er nog niet helemaal uit. We willen elementen/ambities die in 
de nieuwe woonvisie komen te staan meenemen in de samenwerkingsovereenkomst. Traject 
woonvisie loopt nog, woonvisie wordt eind 2020 vastgesteld. Verwachting nu is dat de 
samenwerkingsovereenkomst ook uiterlijk  in het 4e kwartaal van 2020 getekend kan worden. 

 
Geld 
 

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te 
voeren. 

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle 
wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in 
beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en 
een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten 
over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in 
onze gemeente goed wonen en werken is. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van de wet. Er is een nieuw proces ontwikkeld om 
vergunningen te verlenen. In 2020 zal dit uitgebreid worden getest. Met de komst van de 
Omgevingswet komt er ook een nieuw landelijk stelsel. We hebben in beeld gebracht wat er in 
2020 moet gebeuren om Veere hier succesvol op aan te sluiten. De opleidingen die nodig zijn 
om onze medewerkers voor te bereiden op de toekomst zijn op een rij gezet. In 2020 starten 
deze opleidingen. Samen met de raadswerkgroep is gewerkt aan de startnota Omgevingsvisie 
Veere. Dit proces krijgt in 2002 een vervolg. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Op 14 december 2017 stelde u de onderwerpennotitie vast voor het bestemmingsplan+. Op 
basis hiervan maken wij het bestemmingsplan+. Het bestemmingsplan+ actualiseert de nu 
geldende bestemmingsplannen voor de kernen/kommen (basis op orde). Daarnaast speelt het 
bestemmingsplan+ in op de nieuwe Omgevingswet. Streven is dat u voor de inwerkingtreding 
van de nieuwe Omgevingswet het bestemmingsplan+ vaststelt (gepland 1 januari 2021). 

 
Tijd 
2017: vaststellen onderwerpennotitie (17b.04678).  
2018: voorbereiding (o.a. analyse geldende regels en inventarisatie kaarten).  
2019: verdere voorbereiding (o.a. analyse geldende regels en inventarisatie kaarten); start 
opstellen bestemmingsplan+; informeren raad (12 december 2019).  
2020: opstellen bestemmingsplan; procedure. 

 
Geld 
 

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: Arie Schot, Marcel Steketee 



 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Samen met de door u ingestelde raadswerkgroep is een Koers- en 
Ambitiedocument opgesteld. Dit document bepaald de koers rond de invoering van de 
Omgevingswet in Veere. In dit document is vastgelegd hoe we omgaan met het maken van 
visies en plannen en op welke manier we participatie willen inzetten en wat de rol van uw raad 
hierbij is.    
   
  

 
Tijd 
Het Koers en Ambitiedocument is in december door u vastgesteld. 

 
Geld 
 

8.044 De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen en treft 
voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. Dit doen we op basis van de 
ambitie die we hebben gesteld. 

De implementatie van de Omgevingswet in Veere legde het college vast in het programma ‘Uitrol 
Omgevingswet’. De Omgevingswet is 2021 van kracht. 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. 
In de begroting nemen we op: 
• Voor de totale implementatie € 260.000 
• Voor inhuur capaciteit: € 122.000 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Diverse projectgroepen hebben zich gebogen over de manier van werken na 1 januari 2021. 
Hierbij zijn veel mensen van de werkvloer bij betrokken. Het vergunningenproces wordt 
opnieuw ontworpen en onderzocht wordt wat er op digitaal gebeid nodig is om onze 
informatievoorziening zowel intern als extern op peil te houden. Ook het projectmatig werken 
wordt verder geprofessionaliseerd. Het scholen van medewerkers pakken we voor een deel 
Zeeuws breed op. Hiermee verlagen we de kosten en leren we van anderen. 

 
Tijd 
De voorbereidingen liggen op schema. In 2020 gaan we uitgebreid testen met de nieuwe 
werkprocessen. De scholing van de medewerkers zal dan ook van start gaan. 

 
Geld 
 

8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het 
gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving 
op. 

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een overkoepelende visie maken voor het gehele 
grondgebied. Hierin leggen we vast wat het beleid is voor de leefomgeving voor de lange termijn. We 
beginnen met een startnotitie. Daarin maken we afspraken wat we gaan doen en welk proces daarbij 
hoort. Dit bepaalt ook de tijdsplanning. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We starten het proces eerder dan de geplande start van 1 juli 2019. Op 13 februari 2020 heeft 
de gemeenteraad de startnota Omgevingsvisie Veere 2047 vastgesteld. Het vaststellen van de 
startnota is de eerste stap in het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor de 
gemeente Veere.  
  

 
Tijd 
De behandeling van de startnota bij de gemeenteraad is voorzien in januari 2020. 



 

 
Geld 
 

D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling” 

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed 
van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. 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. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het 
programma Sport, Cultuur en Recreatie. 
 

 
Stand van zaken 
De waardevolle panden in de bebouwde kom zijn nog niet in de bestemmingsplannen 
opgenomen in afwachting van het Bestemmingsplan+.   
De Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed is een levend document dat tientallen keren per jaar 
wordt geraadpleegd voorafgaand aan adviezen en besluiten zowel ambtelijk als door de 
monumentencommissie.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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

We verduurzamen waardevolle panden en rijksmonumenten in samenwerking met Schouwen en 
Middelburg. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen, Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In Zeeland is het Monumentenpaspoort ontwikkeld. De Monumentenwacht Zeeland, onderdeel 
van Erfgoed Zeeland,  stelt de monumentenpaspoorten op.   
Zij zijn als deskundigen op gebied van beheer en onderhoud van monumentenpanden goed op 
de hoogte van 
energiebesparende maatregelen voor Monumentenpanden. Zij stellen specifiek energieadvies 
op met duidelijke  
maatregelen, een indicatie van de kosten, maar ook een indicatie van de besparing op de 
energiekosten. Voor de kosten van het opstellen van een Monumentenpaspoort kunnen 
eigenaren een beroep doen op een bijdrage uit het beschikbare budget. 

 
Tijd 
In 2019 startten wij met de uitreiking van de monumentenpaspoorten aan eigenaren van 
rijksmonumenten en waardevolle panden. Er waren 56 aanvragen; in 2019 en 2020 worden de 
paspoorten gemaakt en uitgereikt. 

 
Geld 
 

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: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De animo voor aanvragen voor de bijdrage van maximaal €3000 steeg licht in 2019 tot 5 stuks. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners 
in de gemeente Veere. 

Hiervoor is een uitvoeringsagenda vastgesteld. In 2017 zijn we gestart met de voorbereiding van 
multifunctionele accommodaties (MFA’s) in 4 kernen. Het soort voorziening verschilt per kern; van 
dorpshuis met zorgfuncties tot een multifunctionele accommodatie inclusief dorpshuisfunctie, 
kinderopvang, school en sport. De opgave per kern varieert ook van renovatie tot nieuwbouw. 
Tijdens het opstellen van de programmabegroting 2019 zijn de meerkosten van de totale 
uitvoeringsagenda in beeld gebracht. Op basis daarvan verkennen we oplossingsrichtingen voor 
realisatie van de uitvoeringsagenda. Dit gaan we verder uitwerken in 2020. 
 

 
Stand van zaken 
Vanaf juli, na de behandeling van de Kadernota d.d. 4 juli jl.,  is om die reden de opgave van 
het project ‘breder’ opgepakt, waaronder een analyse op gebiedsontwikkelingen en financiële 
kansen (verevening, eigendomsvormen, subsidies, etc.).  In september is tijdens twee 
bijeenkomsten de raad geïnformeerd omtrent deze bredere, integrale aanpak van deze 
maatschappelijke opgave. In de begroting voor 2020 is de raad gevraagd koers te bepalen 
opdat in 2020 voorbereidingen getroffen kunnen worden om tot realisatie te komen. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.045 We kiezen in het eerste kwartaal van 2019 welke maatschappelijke voorzieningen 
we willen realiseren. 

De uitvoeringsagenda is gewijzigd als gevolg van de meerkosten. 
Eind 2019 was duidelijk welke maatschappelijke voorzieningen we willen realiseren en welke 
gebiedsontwikkelingen of wijzigingen in programma noodzakelijk zijn. Deze gewijzigde koers is 
november 2019 door de raad vastgesteld in de begroting voor 2020. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen, Arie Schot, Marcel Steketee, RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 06-11-2019  
 

 
Kwaliteit 
Het IHP is geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Hiermee is de opgave voor de 
onderwijshuisvesting voor de komende jaren bepaald. De koers voor het gewijzigde 
programma maatschappelijke voorzieningen en aanverwante gebiedsontwikkelingen zijn 
vastgesteld. 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde 
Onroerende Zaken 

2019 282 203 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 
1.000 
woningen 

ABF - Systeem 
Woningvoorraad 

2018 6,2 6,8 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 

VHROSV 32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2019 90,5 80,4 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 
65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 
tot 65 jaar. 

VHROSV 33 Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

euro COELO, Groningen 2019 594 698 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 

VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

euro COELO, Groningen 2019 644 761 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 
meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 



 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

-1.330 -1.637 -1.333 305 

8.2 Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen) 

-5.085 -9.055 -9.776 -721 

8.3 Wonen en bouwen -1.596 -1.484 -1.301 183 
Totaal Lasten -8.011 -12.176 -12.410 -234 
Baten     

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

120 815 724 -91 

8.2 Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen) 

5.069 8.244 8.552 308 

8.3 Wonen en bouwen 927 640 1.173 532 
Totaal Baten 6.116 9.700 10.449 749 
Resultaat -1.895 -2.476 -1.961 515 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Ruimtelijke ordening 
*Meer verkoop van groen- en reststroken voor een bedrag van € 48.000. 
* Lagere uitgaven uitvoering Visie Domburg van € 27.000. Dit is een 
doorlopend project. Het bedrag is ook niet beschikt uit de algemene 
reserve. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van 
de reserve.  
* Het project herziening Landbouwnota loopt nog door. Het niet bestede budget 
in 2019 van € 32.000 is ook niet beschikt uit de algemene reserve. We stellen 
voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020 en te dekken uit de algemene 
reserve. 
* De voorbereidingen voor de gebiedsontwikkelingen in diverse kernen is een 
doorlopend project. Een bedrag van € 55.000 is nog niet besteed en ook niet 
beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor dit beschikbaar te stellen in 
2020 en te dekken uit de algemene reserve.  

  
€ 48 
€ 27 

 
€ 32 

 
€ 55 

  
V 
V 

 
V 

 
V 

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 
In 2019 hebben we voor diverse projecten winstnemingen genomen/bijgesteld. 
Tevens zijn er voor een aantal projecten verliesvoorzieningen getroffen. Voor 
een beschrijving per project, inclusief prognose, verwijzen we u naar het 
overzicht grondexploitaties op pagina 54 van de jaarrekening. 

  
€ 413 

 

  
N 

 

Wonen en bouwen 
* Het opstellen van de Woonvisie is een doorlopend traject. Hierdoor resteert er 
nog een budget van € 31.000. Dit budget is niet beschikt uit de algemene 
reserve. We stellen voor dit beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de 
reserve. 
* Per saldo is er een meeropbrengst bouwleges van € 70.000. Het eerder 
geraamde nadeel van € 300.000 door o.a. vertraging stikstofproblematiek is 
dus meegevallen. 

  
€ 31 
€ 70 
€ 69 
€ 80 

€ 457 

  
V 
V 
V 
V 
V 



 

* Het project BAG loopt nog door. Hierdoor is er nog een restantbudget van € 
69.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor dit 
budget beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve.  
* Een bedrag van € 80.000 voor de voorbereidingen van de ICT voor de 
Omgevingswet is niet besteed en is onderdeel van een doorlopend project. Een 
bedrag van € 65.000 is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor het 
budget van € 80.000 beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve. 
* We laten een bedrag van € 456.768 vrijvallen uit de voorziening windmolens. 
Er resteert nu nog een bedrag van € 102.000 in de voorziening vanwege een 
onzekerheid over de oninbaarheid. 



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting 1000 

Gebiedsontwikkeling WKP - projectleiding E 40 2 Budget overboeken naar 2020.  

Herziening bestemmingsplan buitengebied E 20 20 Budget gerealiseerd in 2019  

Implementatie omgevingswet E 260 18 Doorlopend project.  

Implementatie omgevingswet - capaciteit E 122 0 Doorlopend project.  

Juridische kennis grondzaken E 20 8 Restantbudget valt vrij.  

Onderzoek waterbassins E 20 0 Budget in 2e burap al overgeboekt naar 2020.  

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 40 Budget gerealiseerd in 2019  

Serooskerke-Oost - projectleiding E 30 13 Budget overboeken naar 2020.  

Uitvoering Zeeuwse Kustvisie E 35 0 Budget overboeken naar 2020.  

Uitwerking Visie Domburg - projectleiding E 40 12 In samenhang met regel hieronder budget van € 5.000 overboeken naar 2020.  

Uitwerking visie Domburg - werkbudget E 45 68 In samenhang met regel hierboven budget van € 5.000 overboeken naar 2020.  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      


