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01. Programma Ruimtelijke Ordening

We willen de ruimtelijke ontwikkeling op kernniveau verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit van de 
bebouwing en de buitenruimte versterken. De ontwikkelingen in de samenleving en in de ruimte 
stemmen we zo goed mogelijk op elkaar af. In de komende jaren ligt de focus op het herstructureren 
(woningen, bedrijventerreinen), herontwikkelen (maatschappelijke accommodaties, ruimtelijke 
projecten) en het verbeteren van onze concurrentiepositie (toerisme en recreatie, economie). Extra 
aandacht komt er voor ondergrondse afvalcontainers bij gebiedsontwikkelingen in de 
bestaande bebouwde omgeving. 
Het uitvoeren en beheren van grondzaken en het gezond houden van het grondbedrijf vallen ook 
binnen dit programma.
 



1.1 Thema Visies en plannen

1.1 Thema Visies en plannen

Ruimtelijke visies en plannen, al dan niet gebaseerd op de Wet op de Ruimtelijke ordening, zijn de 
basis voor het ontwikkelen en herstructureren.  
 

Doelstellingen

Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van 
ontwikkelingen

Het opstellen van randvoorwaarden waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn.

Maatregelen

1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving

Op 15 september 2015 stelden wij het plan van aanpak vast voor de uitvoering van het Masterplan 
Fort den Haakweg. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties 
gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 11-06-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Op 11 juni 2015 heeft u de Nota Supervisie Fort den Haakweg vastgesteld. In samenhang met 
de Gebiedsvisie en het Ontwikkelplan vormt dit het Masterplan Fort den Haakweg (het 
Masterplan). De komende jaren wordt het Masterplan door de gebiedscoalitie uitgevoerd onder 
begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap 
Tas). In september 2015 hebben wij het plan van aanpak vastgesteld voor de uitwerking van 
het Masterplan. In dit plan staat per coalitiepartner beschreven welke stappen gezet moeten 
worden om te komen tot realisatie. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk opgestelde integrale 
uitvoeringsplanning die houvast biedt voor de uitwerking. Iedere coalitiepartner werkt in 
2016 zijn werkpakket verder uit. In samenwerking met de supervisor, de initiatiefnemers en de 
welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Verder worden 
er met de initiatiefnemers overeenkomsten gesloten. In 2016 stelt het bureau Rho het 
bestemmingsplan op en voeren wij de procedure (zie hiervoor de maatregel "Bestemmingsplan 
Fort den Haakweg"). Op 15 februari 2016 bent u, via/tijdens de raadscommissie RO, door 
Marty van de Klundert (supervisor) geïnformeerd over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 
is er een informatieavond voor bewoners.

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen

In april 2013 besloot u om ook voor Biggekerke, Meliskerke, Westkapelle, Aagtekerke, Grijpskerke, 
Koudekerke, Oostkapelle en Gapinge dorpvisies te maken. Inmiddels wordt er in Biggekerke, 
Westkapelle, Aagtekerke en Koudekerke gewerkt aan een visie, veelal op initiatief van de dorpsraden. 
De dorpsvisie Aagtekerke is op 1 oktober 2015 aan uw raad aangeboden en Serooskerke wil deze 
ook in 2015 afronden.
De dorpsraad blijft eigenaar van de visie. De gemeente zal de visie als basis gebruiken voor de 
dialoog over het opstellen van gemeentelijk beleid (denk aan de Toekomstvisie Accommodatiebeleid, 
het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, het Omgevingsplan, de gemeentelijke 
Duurzaamheidsagenda). Als de dorpsraad dit wil, blijft de gemeente actief ondersteunen bij het tot 
uitvoering brengen van de plannen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een uitvoeringsagenda. Want 
ook de uitvoering van het plan is “van, voor en door het dorp” en we willen samen met de inwoners op 
zoek naar mogelijkheden om deze projecten te realiseren, bijvoorbeeld via de Reserve leefbaarheid.
Zowel voor de gemeente als voor de dorpen is het zoeken naar een goede invulling van de nieuwe rol. 
De gemeente geeft advies en ondersteunt in het proces. Het overlaten aan de kernen betekent ook 
dat we weinig invloed hebben op het tempo en het eindresultaat.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 16-03-2017 



Kwaliteit
Aagtekerke: De dorpsvisie is gereed. De voorzitter van de dorpsraad heeft de visie officieel 
overhandigd op 1 oktober jl. aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. De 
dorpsraad heeft de visie gebruikt als input voor het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan. 
Ook gaan ze de visie gebruiken als input voor de dialoog over het accommodatiebeleid. Ze 
hebben het thema duurzaamheid uit de visie opgepakt en werken dit nu met twee studenten 
van de HZ verder uit  om zo de duurzame ontwikkelingen in het dorp te stimuleren. 
Biggekerke: In maart jl. heeft de dorpsraad met de inwoners gesproken over de concept 
dorpsvisie. Aan de hand van thema's hebben ze nader geïnventariseerd wat men wel/niet 
belangrijk vindt voor het dorp. Daarna hebben ze de dorpsvisie aangepast. In juni jl. hebben ze 
de definitieve versie van de dorpsvisie gepresenteerd bij de openbare dorpsraadvergadering. 
Enkele personen verzochten de dorpsraad om nog enige zaken aan te passen. Het 
belangrijkste punt uit de dorpsvisie is het multifunctioneel centrum Biggekerke. Daarover 
hebben ze een nieuwsbrief opgesteld en huis-aan-huis laten bezorgen in juli jl. De dorpsraad 
heeft de dorpsvisie daarnaast gebruikt bij het leveren van input voor het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan. Ook hebben ze de dorpsvisie gebruikt bij het kiezen van een 
bestemming voor de subsidie voor de kern, namelijk voor het verfraaien van de dorpsentrees. 
Koudekerke : De dorpsraad en de ondernemersvereniging hebben eind 2014 het initiatief 
genomen om te starten met een visie. Uit de dorpsraad en ondernemersvereniging en met 
andere betrokken inwoners is een stuurgroep opgericht. Deze stuurgroep heeft in maart jl. een 
eerste brainstormavond met inwoners gehouden. Na deze avond zijn ze begonnen met vier 
werkgroepen om bouwstenen te maken voor de dorpsvisie en heeft een serie 
interviews plaatsgevonden met stakeholders op het dorp over speerpunten voor de dorpsvisie. 
De stuurgroep nadert nu de integratiefase. 
Meliskerke: De dorpsraad en de ondernemersvereniging hebben het initiatief genomen om te 
starten met een visie. Samen met vertegenwoordigers van verenigingen en kerk is een 
projectgroep samengesteld. Uit de projectgroep is een kleine werkgroep gevormd die de 
eerste bijeenkomst voor dorpsbewoners heeft voorbereid. Echter, gaandeweg bleek dat veel 
leden van de projectgroep weinig animo ondervonden bij buurtgenoten. Er is in het dorp nu te 
weinig draagvlak voor het maken van een dorpsplan. De dorpsraad is nu bezig om te bezien 
hoe, wanneer en welke zaken verbeterd kunnen worden in het dorp. 
Serooskerke : Het dorpsplan is gereed. Er heeft op dinsdag 10 november een 
bewonersavond plaatsgevonden. Op deze avond is de visie symbolisch overhandigd aan de 
burgemeester.  
Westkapelle: In Westkapelle werkt een stuurgroep bestaande uit diverse vertegenwoordigers 
van verenigingen, dorpsraad, ondernemersvereniging en andere betrokken dorpsgenoten aan 
een visie.   Op 19 november hebben zij een bewonersavond georganiseerd. Deze avond was 
zeer drukbezocht. De input van deze avond wordt nu verwerkt in de visie. Ze streven ernaar 
om de visie begin 2016 af te ronden en te overhandigen aan de gemeenteraad.

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen

Welstandsbeleid opstellen, monitoren en evalueren van de werkvelden.
Werkvelden zijn o.a.  het begeleiden van de welstands- en monumentencommissie/het 
welstandsbeleid invoegen in het bestemmingsplan(omgevingsplan)/het tegengaan van storende 
elementen in het buitengebied/ het adviseren over de Provinciale kustvisie.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-06-2016 

Kwaliteit
In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de 
Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden 
ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en 
monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest. 
Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie 
onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling. 
Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota 
wordt herschreven in de eerste helft van 2016 
  
 



8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

Op 30 mei 2013 heeft u de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vastgesteld. In 2013 is begonnen 
met de eerste uitwerkingen en stedenbouwkundige ontwerpen. Enkele projecten zijn al in de 
realisatiefase. Met diverse partijen is overleg over de heront-wikkeling binnen het centrumgebied. 
Besluiten daarover zijn afhankelijk van derden.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 

Kwaliteit
 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De 
bouw van het Beachhotel wordt in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. In het tweede 
kwartaal start de bouw van hotel de Tien Torens. De vergunning voor hotel 
Midden/Willebrord zal naar verwachting in april 2016 worden verleend.

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

In het coalitieakkoord is afgesproken om één bestemmingsplan te maken voor de 13 kernen. Zo 
vereenvoudigen we de procedures en plannen. We werken 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 Wet een Omgevingsplan mogen 
vaststellen. In dit Omgevingsplan worden dan ook relevante verordeningen en regels uit andere 
beleidsvelden opgenomen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot 
omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 
omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en 
digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch 
beleid in dit plan opgenomen. Op dit moment wachten we op goedkeuring van de 
pilotstatus door de minister. Deze is uitgesteld en wordt pas in het tweede kwartaal 2016 
verwacht.

Herzien bestemmingsplannen buiten de kernen
In het coalitieakkoord is afgesproken om één bestemmingsplan te maken voor de 13 kernen. Zo vereenvoudigen 
we de procedures en plannen. We werken efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. We leggen u in 
oktober 2015 een nota van uitgangspunten voor. Dit bestemmingsplan doorloopt de gebruikelijke 
inspraakprocedure.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 02-11-2015 

Kwaliteit
Onder de maatregel 'Maken van één bestemmingsplan voor de kernen' rapporteren we over 
het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen. Momenteel is er geen 
voornemen om voor buiten de kernen een nieuw bestemmingsplan op te stellen. 
Wel is er in juni 2015 een 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.

Opstellen beleid gemeentelijke accommodaties

In het coalitieprogramma staan de kaders voor de gemeentelijke accommodaties. Om de besparing 
van € 190.000 per jaar te halen is nieuw beleid nodig. Dit pakken we als project aan. Belangrijk 
uitgangspunt hierbij is dat er minimaal één ontmoetingsruimte per kern is. U heeft hiervoor 
in december 2015 een voorstel gekregen, dat een vervolg krijgt met het maatschappelijk debat dat 
uitmondt in een visie, einde 2016.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Gebouwen zijn geïnventariseerd. Deze inventarisatie is besproken in de algemene 
commissievergaderingen van 13 april en 20 oktober 2015. 
Duidelijk is dat insteken op sanering met als doel de taakstellingen te halen niet logisch en 



haalbaar lijkt. Er is een visie op de toekomst van gemeentelijke accommodaties nodig. Een 
informerende brief is aan de raad gestuurd. Een aanzet voor kaders is op 17 december 
2015 aan de raad voorgelegd en geaccordeerd.



1.2 Thema Wonen

1.2 Thema Wonen

Zorgen voor voldoende aanbod om aan de huidige en toekomstige vraag naar koop- en huurwoningen 
te voldoen.

Doelstellingen

Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

Voldoende aanbod van huur- en koopwoningen in een aantrekkelijke woonomgeving.
 

Maatregelen

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken

We actualiseren de regionale afspraken uit 2013 aan de uitkomst van het landelijk WoOn2015 
behoeftenonderzoek de provinciale en onze eigen prognoses en wensen. Eind 2016 leggen we deze 
voor aan de raad. De nieuwe woningbouwplannen moeten aansluiten op de veranderende vraag.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
De bouw van woningen op de locaties in Zeeduinse Poort in Oostkapelle, Zanddijk en de 
Tienden II in Zoutelande en het incidenteel opvullen van inbreidingslocaties in de kernen 
zijn gerealiseerd binnen de geldende woningmarktafspraken. 
In 2016 volgt een actualisatie van de afspraken, gebaseerd op nieuwe bevolkings- en 
huishoudensprognoses 
  
 

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds

Om bestaande woningen te verbeteren is dit fonds in 2014 ingesteld. Energiebesparing, 
levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn  de uitgangspunten.
Bij het actief  benaderen van de bewoners spelen dorpsraden een belangrijke rol. Eind 2017 volgt de 
jaarlijkse evaluatie.
 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2014 

Kwaliteit
In 2015 zijn er 17 aanvragen ingediend voor een bijdrage van het stimulerings-
herstructureringsfonds. Totaal is er € 152000 uitgeleend voor maatregelen voor 
woningverbetering. Het aantal aanvragen is conform de inschatting die gemaakt is bij het 
opstellen van de regeling. 
Met de dorpsraden van Aagtekerke, Zoutelande, Oostkapelle en Vrouwenpolder maken we in 
2015 afspraken om bewoners in deze kernen actief te benaderen.

Beheren en uitvoeren prestatieafspraken Woonburg

Dit jaar maken wij afspraken met de woningcorporatie over aantallen, de kwaliteit en het beheer van 
de huurwoningen. In juli ontvangt u hiervoor een voorstel.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
 De prestatieafspraken met Woonburg en de huurdersvereniging SHW/W zijn in de 
raadsvergadering van november 2015 vastgesteld.



Beheren en uitvoeren van Tweede woningbeleid

Door de invoering van de nieuwe Huisvestingswet vervalt de verordening Tweede Woningbeleid per 1 
juli 2015.  Wij maken een nieuwe verordening en dan kijken we of er aanpassingen nodig zijn. In juni 
bieden we het voorstel aan.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2014 

Kwaliteit
De  huisvestingsverordening is in juni 2015 vastgesteld. Na evaluatie van het beleid en 
aanpassing van de verordening aan de nieuwe wetgeving blijft het beleid  nagenoeg 
ongewijzigd.



1.3 Thema Grondzaken

1.3 Thema Grondzaken

Grondzaken in de gemeente Veere bestaat uit:
- het beheren van gemeentelijke grondeigendommen
- het uitvoeren van beleid over het rechtmatig en onrechtmatig gebruik van gemeentelijke gronden
- het uitvoeren van de Grondexploitatiewet bij nieuwe ontwikkelingen door derden
- het voeren van een Grondbedrijf.
De financiële en tekstuele mutaties van de bouwgrondexploitaties rapporteren we in de 
bestuursrapportages, voorjaarsnota, programmabegroting en de jaarrekening.
 

Doelstellingen

Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële 
resultaat

Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat. De 
gemeente stelt randvoorwaarden aan ontwikkelingen die waarde creëren.

Maatregelen

1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden

De gronduitgifte nota gemeente Veere heeft u op 11 december 2008 vastgesteld. We gaan de 
uitgiftecriteria voor bouwgrond actualiseren. Dit nemen we mee in een vernieuwde Nota grondbeleid. 
 In de vergadering van maart 2016 bieden we het voorstel aan.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Met de voorjaarsnota in de raadsvergadering van juli 2016 bieden wij u de nieuwe Grondnota 
ter vaststelling aan. In deze nota nemen we ontwikkelingen op die  te maken hebben met 
beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de laatste wet en regelgeving zoals 
de vennootschapsbelasting. Het beleid voor leegkomende gebouwen zal een apart traject 
volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord.

1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021

De verkoop van bouwkavels in het uitbreidingsplan de Tienden II is begin 2013 gestart. Nagenoeg alle 
kavels zijn inmiddels verkocht of in optie uitgegeven. De verkoopopbrengsten zijn nodig voor het 
tekort van de grondexploitatie Westkapelseweg.  Het college zal gebruik maken van haar 
 wijzigingsbevoegdheid en de woonbestemming toekennen aan de plek die bedoeld 
was voor maatschappelijke doeleinden. Alleen de huisarts maakt gebruik van de maatschappelijke 
bestemming. Na de ruimtelijke procedure kunnen we ook hier nog bouwkavels uitgeven.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-02-2013 

Kwaliteit
In 2015 hebben we voor de tweede maal een winstneming kunnen doen op de verkopen van 
bouwkavels in De Tienden II te Zoutelande.

8.018 Aanbieden van voldoende bouwkavels

Er bestaan regionale afspraken binnen de provincie over het programma voor woningbouw.  Binnen 
dat kader bieden we maatwerk aan in het aanbod van bouwkavels  door persoonlijke begeleiding 
en onder meer in te  zetten  op constructies van particulier opdrachtgeverschap.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Momenteel bieden we bouwgrond voor woningbouw aan in de kernen: Grijpskerke, 



Meliskerke, Oostkapelle, Zanddijk Veere en Zoutelande.

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten

Bij nieuwe particuliere grondexploitatie ontwikkelingen sluiten we een grondexploitatie- / 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) af .  Zo brengen we balans aan in de kwaliteit van de ruimtelijke 
ontwikkelingen en de financiële opbrengst.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces. In 
2015 zijn (onder andere in verband met de vestiging van Nieuwe Economische Dragers) 
diverse overeenkomsten afgesloten. 
Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan 
ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde 
stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede 
bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag 
Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier 
beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, waarna besluitvorming zal plaatsvinden. 
Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een concept-
bestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad 
vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd 
met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt 
het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

Van alle -in exploitatie en niet in exploitatie genomen - gronden toetsen we steeds de boekwaarde aan 
de marktwaarde.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Voor de jaarrekening 2015 worden de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw 
doorgerekend.  Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering 
van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 in beeld te brengen. 

Relevante beleidskaders/-nota

 Gemeentelijke Bestemmingplannen
 Provinciaal Omgevingsplan en Provinciale Omgevingsverordening
 Welstandsnota
 Natura 2000
 Structuurvisie Veere 2025
 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 Wro en Woningwet

Trends en ontwikkelingen

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

vergunningplichtige bouwwerken mogelijk medio 2015 naar de private sector.
 Minder kwantitatieve groei
 Zorg over en voor de monumentale kerken in de kernen
 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
 Herstructureringsopgave bestaande voorraad: de kwalitatieve opgave vraagt om 

herstructurering en transformatie van de bestaande gebouwenvoorraad.
 Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement
 Alertheid op een mogelijk stagnerende markt, waardoor minder dynamiek en doorstroming

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

 Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 7.716 6.796 6.066 -1.651
Baten 6.111 6.418 6.664 554
Resultaat -1.606 -378 598 2.204

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

 Begroting 2015 
primitief

Begroting 2015 
actueel

Rekening 
2015

Saldo 
2015

Lasten
Bestemmingsplannen voor het 
woongebied

1.187 917 1.013 -173

(Bouw)grondexpl. en beh. 
Eigendommen

6.155 5.390 5.589 -567

Kwaliteit woonomgeving 374 489 -536 -911
Totaal Lasten 7.716 6.796 6.066 -1.651
Baten
Bestemmingsplannen voor het 
woongebied

110 447 447 337

(Bouw)grondexpl. en beh. 
Eigendommen

5.953 5.822 6.042 89

Kwaliteit woonomgeving 47 148 175 128
Totaal Baten 6.111 6.418 6.664 554
Resultaat -1.606 -378 598 2.204



Investeringen

Investeringen (x € 
1.000)

Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting

Herziening 
komplannen diverse 
kernen

2015 E 40 0 Doorlopend proces, afronding in 2016

Walcherse 
Archeologische dienst

2015 E 9 9 Afgerond

Herziening 
komplannen diverse 
kernen

2014 E 40 40 Afgerond

Visie op Domburg 2014 E 20 18 Doorlopend proces, afronding in 2016
Uitvoeringsprogramma 
woonvisie

2013 E 50 50 Afgerond

Budget diverse kernen 2013 E 60 15 Doorlopend proces, afronding in 2016 evj
Visie op Domburg 2013 E 40 40 Afgerond
Herziening 
komplannen diverse 
kernen

2010 
t/m 
2012

E 191 131 Afgerond, bij jaarrekening 2014 is 
aangegeven dat een bedrag van € 
60.000 niet nodig is geweest.




