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We willen de kernkwaliteiten van het landschap behouden en versterken. De natuur, cultuurhistorie en 
het recreatief medegebruik zijn daar onderdeel van.
Het beleid voor het strand en duingebied is gericht op handhaving en versterking van de diversiteit. 
Dat wil zeggen aansluiting bij het DNA van de kustplaatsen en de vastgestelde strandzonering met 
themastranden. De Veerse schaal en omvang is maatgevend voor nieuwe ontwikkelingen en houdt 
rekening met de natuurbelangen en cultuurhistorie.
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2.1 Thema Landschap

Het buitengebied is karakteristiek voor Walcheren. De belangen van de landbouw, het landschap en 
de natuur gaan voor andere belangen. In het coalitieprogramma staat dat de landbouw één van de 
economische pijlers van Veere is.
De samenwerking met de provincie en het waterschap is belangrijk.

Doelstellingen

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.

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.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Bedrijventerrein Vrouwenpolder is afgerond en enorm verbeterd. In  2016 wordt 
bedrijventerrein Koudekerke (integraal) aangepakt.

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.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 15-06-2015 

Kwaliteit
In 2015 hebben zich geen situaties voor gedaan waar het noodzakelijk was tot verwijdering 
van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan. 
In 2016 gaan we een plan van aanpak met o.a. criteria opstellen.

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. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (24-12-2014) heeft de gemeenteraad 
op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin 
de uitspraak van de Raad van State is verwerkt.  Het verzoek om voorlopige voorziening is 



door de Raad van State afgewezen.  De zitting voor de bodemprocedure is op 25 februari 
2016. 
In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de 
uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

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. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 29-12-2017 

Kwaliteit
 De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied 
vastgesteld.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening 
ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De 
zitting voor de bodemprocedure is gepland op 25 februari 2016.

Uitvoeringsprogramma Landschapsvisie

In 2009 is de Landschapsvisie Gemeente Veere vastgesteld; een kwaliteitshandboek voor ons 
landschap. Het document beschrijft een aantal projecten zoals Blik in het verleden en Veere aan je 
voeten. Blik in het verleden - een virtuele reconstructie van de historie van het landschap - is in 2013 
gestart. In het voorjaar van 2014 volgt de opening. Veere aan je voeten ontwikkelt kwalitatief 
hoogwaardige, kleinschalige wandelpaden gericht op de beleving van het landschap en gekoppeld 
aan de kernen. In april 2014 is aan de gemeenteraad een plan van aanpak voor de realisatie van dit 
project gepresenteerd.  
De realisatie van de Waterhouderij Rijnsburg is mede afhankelijk van derden. De verwachting is dat 
medio 2014 de voorgeschreven planologische wijzigingsprocedure van start gaat.   
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-02-2013 

Kwaliteit
De algemene uitgangspunten uit de Landschapsvisie zijn opgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied Veere dat op 30 mei 2013 is vastgesteld.  Aan het 
uitgangspunt om twee projecten uit de Landschapsvisie op te pakken is in 2014 voldaan. Voor 
2015 zijn op dit moment nog geen specifieke projecten voor uitvoering opgenomen.
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Voor dit programma is de Beleidsnota strand- en duingebied uitgangspunt. Daarin is de koers 
vastgelegd voor het instandhouden, verbeteren en vernieuwen van het strandproduct. Nieuwe 
ontwikkelingen, met uitzondering van verblijfsrecreatie, toetsen we steeds aan de visie en 
uitgangspunten van de beleidsnota.

Doelstellingen

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.

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.
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-07-2014 Einddatum: 31-12-2018 

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. 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 een haalbaarheidsonderzoek met een verdienmodel om van een parkeerterrein een 
belevingsknooppunt te maken. 
Spoor 1: Uitvoering van een pilot op het parkeerterrein aan de Strandweg te 
Koudekerke.                                                                                                                     Voor de 
zomer 2015 is hieraan uitvoering gegeven met de volgende maatregelen: 
                                                                                                                                               - een 
goede verwijzing op de  doorgaande route naar het parkeerterrein; 
                                                                                                                                                 
                 - een welkombord bij de entree van het parkeerterrein; 
                                                                                                                                                       
                                                 - informatie en verwijzing op het parkeerterrein naar strand- en 
natuurbeleving (fiets-, wandel- en 
ruiterroutes);                                                                                                                                   
                                                                                                                                                       
                                          - - het "inpakken" van de dixies/afvalcontainers achter een passende 
omheining;                                                                                                         
                                           - vervanging van het  infobord bij de strandovergang.  
Onderdeel van de proef is een monitoring en een korte enquête over de uitgevoerde 
maatregelen. De evaluatie van de pilot met aanbevelingen voor een eventuele (aangepaste) 
uitrol naar andere parkeerterreinen volgt rond 1 december 2015. 



Spoor 2.  Het rapport "Kansen voor een gastvrij onthaal in Zeeland”. 
                                                                                                                                   
                                Dit rapport is in opdracht van onze gemeente, met een bijdrage van de 
provincie door Impuls Zeeland en het kenniscentrum Kusttoerisme, opgesteld en in maart 2015 
gepresenteerd. Het rapport bevat de eerste bouwstenen voor een gastvrij parkeeronthaal als 
extra, bovenop een reguliere basiskwaliteit. De 5 onderzochte locaties laten zien dat 
oplossingen en kansen per parkeerterrein locatie specifiek zijn. De veelheid aan betrokken 
partijen, zowel publiek als privaat rondom parkeerterreinen maakt de samenwerking complex, 
maar biedt ook weer kansen voor samenwerking. 
Besloten is  om het rapport voor kennisgeving aan te nemen en in te  stemmen met het 
aanbod van Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme voor een uitwerking van het 
projectidee als belevingsknooppunt voor parkeerterrein Westhove. Dit is onlangs 
opgepakt. Voor de andere onderzochte parkeerterreinen worden ondernemersinitiatieven 
afgewacht. 
De evaluatie over de uitgevoerde pilot in Spoor 1 is onlangs ontvangen. Bespreking in het R&T 
sectoroverleg over mogelijke verdere uitvoering vindt plaats op 16 december 2016.  
De sector onderschrijft de conclusie van de rapportage dat met de genomen maatregelen 
(verwijzing, communicatie, inpakken Dixies e.d.), de uitstraling, ontvangst en het 
onthaal/welkom naar en op de parkeerplaats is verbeterd. Echt spectaculair is de 
opwaardering niet te noemen, maar daarvoor is het een basiskwaliteit, die eigenlijk op alle 
strandparkeerterreinen als vanzelfsprekend aanwezig zou moeten zijn. De sector is van 
mening dat een goede toiletvoorziening anders dan een Dixie in feite ook een onderdeel van 
de basiskwaliteit is, c.q. behoort te zijn. Zoiets kan ook in samenwerking met een 
aangrenzende ondernemer, strandpaviljoenhouder of de SSV plaatsvinden. 
De R&T sector staat open voor een 2e pilot met extra voorzieningen die dus verder gaan dan 
alleen de basiskwaliteit (toiletvoorziening, oplaadpunten, verlichting, bestrating e.d.). Het 
verder uitrollen van de basiskwaliteit, zoals op P-terrein Strandweg is gerealiseerd, vindt de 
sector geen zaak om vanuit de TI te betalen.  
De raadscommissie MO heeft op 16 februari 2016  de evaluatie van de proef met de 
onthaalmaatregelen op P-terrein Strandweg te Koudekerke voor kennisgeving aangenomen. 
Verder is positief geadviseerd over het vernieuwen van de informatieborden bij de 
strandovergangen langs de zuidwest kust en met het vernieuwen van  gastvriendelijke verwijs- 
en welkomborden op en naar de (grote) kustparkeerterreinen.  Een 2e proef met een 
basiskwaliteit plus niveau (o.a. met een zelfvoorzienende toilet i.p.v. een dixie) op P-terrein 
Westhove te Oostkapelle is in voorbereiding. 
De gemeenteraad heeft op 10 maart 2016 conform het advies van de commissie MO 
besloten.  Het projectvoorstel voor een 2e proef is binnenkort gereed.  
  
 

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.
 
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de 
inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen. 
Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om 
voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet 
gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor 
de kustveiligheid (basiskustlijn). 



Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van 
Nederland. 
SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de 
prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie. 
  
De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de 
raadsvergadering van 10 maart 2016. 
Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor 
exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen. 
 

Relevante beleidskaders/-nota

 Structuurvisie Veere 2025
 Bestemmingsplan Buitengebied
 Landschapsvisie
 Beleidsplan Strand en Duingebied
 Provinciaal Omgevingsplan
 Provinciale Kustvisie "De gouden rand van Zeeland"
 Nationale Kustvisie
 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000
  

Trends en ontwikkelingen

 Belangrijke zaken om rekening mee te houden zijn het programma Nationaal Landschap; 
‘behoud door ontwikkeling,’

 Natura 2000 met beheerplannen en schaalvergroting in de landbouw.
 Het kiezen van een (strand)vakantie in Zeeland/Veere is geen automatisme meer. De 

aantrekkelijkheid van het geied voor de dagrecreant en verblijfstoerist is niet meer van 
zelfsprekend en staat onder druk. Wensen, behoeften, andere mogelijkheden, concurrentie en 
trends van de bezoekers veranderen in een steeds sneller tempo. De Nederlandse kust is niet 
meer automatisch een hoofdvakantiebestemming. Steeds meer een bestemming voor een 2e 
vakantie, weekendje weg of dagbezoek. De uitdaging is om hierop in te spelen met een 
onderscheidend aanbod en een  jaarrond 4 seizoenkustbeleving.  

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 1.600 1.541 1.521 -79
Baten 93 70 42 -51
Resultaat -1.507 -1.470 -1.479 28

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting 2015 
primitief

Begroting 2015 
actueel

Rekening 
2015

Saldo 
2015

Lasten
Bestemmingsplan 
buitengebied

146 110 116 -30

Kust, strand en duinen 1.454 1.430 1.406 -49
Totaal Lasten 1.600 1.541 1.521 -79
Baten
Kust, strand en duinen 93 70 42 -51
Resultaat -1.507 -1.470 -1.479 28

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Beheerplan stadshaven Veere 2015 E p.m.
Algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied 2011 E 165 165 Afgerond
Akkerparels landbouw en landschap 2009 E 14 6 Doorlopend




