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06. Programma Leefomgeving

Zorgdragen voor een schone en gezonde leefomgeving. 
Verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving van Veere.
 



6.1 Thema Afval

6.1 Thema Afval

De gemeente moet het huishoudelijk afval inzamelen. Hoe? Dat bepaalt ze zelf. We stimuleren meer - 
en een betere afvalscheiding, waarbij kosten, service en dienstverlening een belangrijke rol spelen.

Doelstellingen

Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

We voeren het rijksbeleid over verpakkingen uit. De proef met aanpassingen van minicontainers in 
Westkapelle evalueren we. We verbeteren de dienstverlening afvalinzameling door digitalisering. Bij 
reconstructiewerkzaamheden of herinrichting van de openbare ruimte maken we afspraken over 
collectieve (ondergrondse) afvalvoorzieningen. 

Maatregelen

6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen

De consequenties en keuzemogelijkheden van de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 
brengen we in beeld.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de dranken kartons. De 
bewoners zijn hiervan via de Veerse krant en de afvalkalender 2016 op de hoogte gebracht.  
Op 23 februari 2016 is de aanbesteding voor perscontainers gegund.  Nu worden de 
voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de stroomvoorzieningen. De planning is om 
medio juni de containers operationeel te hebben  
 

6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling

 We gaan de  processen digitaliseren. Hierdoor verminderen we de administratieve last en voorkomen 
we fouten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling met de 
Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegeven uit het 
gegevensmagazijn moet plaatsvinden. De koppelingen van de bewoonde adressen zijn 
inmiddels gereed. In 2016 volgt de fase van koppelingen van de niet permanent bewoonde 
woningen. 
Vervolgens  komt nog de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -
verwerking.
Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma vast. We oefenen invloed uit via 
zienswijzen op begroting en -jaarrekening. We leggen in mei deze stukken voor.  
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
De financiële jaarstukken worden op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen 
bestuur van het OLAZ stelt de jaarstukken vast op 30 juni 2016. 



Evaluatie proef aanpassing minicontainers

De nieuwe afvalcontainers zijn windgevoelig. Als proef zijn er 600 containers in Westkapelle 
aangepast.. Dan volgt een evaluatie met enquêteurs, die huis aan huis naar de bevindingen vragen. 
In april leggen we u een voorstel over de aanbevelingen en de financiële consequenties voor.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-07-2015 

Kwaliteit
De evaluatie aanpassingen minicontainers is op 11  juni 2015 in de raad behandeld. Conform 
voorstel is er gekozen voor flankerende maatregelen. De inwoners van de kern 
Westkapelle zijn uitgenodigd voorstellen te doen voor verbeteringen. Deze voorstellen zijn in 
overleg met de inzamelaar bekeken op nut en haalbaarheid. In januari 2016 zijn bewoners 
hierover geïnformeerd en is er op 21 januari gestart met de gewijzigde inzamelroute.

Overname van de ZRD

Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -
verwerking. Het Algemeen Bestuur van het OLAZ heeft het principbesluit genomen om de Zeeuwse 
Reinigingsdienst (ZRD) over te nemen van Indaver.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Het voorstel van het OLAZ is op 11 juni 2015 in de raad behandeld. De raad stemt in met de 
overname en de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Het OLAZ is dit nu verder 
aan het uitwerken. Op 16 december 2015 heeft het bestuur van het OLAZ de 
raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken en de overname per 1 januari 2016.



6.2 Thema Riool en waterbeheer

6.2 Thema Riool en waterbeheer

Inzamelen en transporteren van afval-, hemel- en grondwater doen we op een milieubewuste 
manier. We zorgen er voor dat het stelsel goed functioneert en we overlast beperken. Hiervoor is het 
gemeentelijke rioleringsplan (GRP) opgesteld.

Doelstellingen

Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

 
We willen op een doelmatige manier het afval- en hemel- en grondwater inzamelen en transporteren 
naar een geschikt lozingspunt. Door samenwerking met andere overheden willen we de kostenstijging 
door klimaatverandering en hogere eisen aan de waterkwaliteit beperken.

Maatregelen

6.008 Onderzoeken en maatregelen treffen beperken wateroverlast.

De locaties waar regelmatig wateroverlast optreed zijn bekend. We onderzoeken hoe we de overlast 
kunnen verminderen door het treffen van maatregelen. Dit wordt waar mogelijk gecombineerd met 
andere werkzaamheden in de openbare ruimte om kosten te drukken.  
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-09-2014 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Er is vooronderzoek gedaan naar de oorzaak van de wateroverlast in Breezand I te 
Vrouwenpolder. De maatregelen tegen het beperken van wateroverlast in Breezand I  worden 
in 2016 uitgevoerd.

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ

Deelnemen aan het samenwerkingsverband in de afvalwaterketen (SAZ) waarin alle Zeeuwse 
gemeenten, waterschap en provincie  vertegenwoordigd zijn. Door kennisuitwisseling en operationele 
samenwerking proberen we de kostenstijging voor de riolering te beperken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 22-10-2013 

Kwaliteit
De gemeente Veere neemt in 2016 deel in de werkgroepen Riolering buitengebied en 
Rioolvreemd water. Er zijn al diverse zaken binnen het samenwerkingsverband SAZ 
operationeel. In Veere draait een rioolbeheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit 
levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en de verschillende beheerders kunnen bij elkaar in 
de rioolsystemen kijken en zelfs beïnvloeden. 
  
  
 

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen

De drainage in de vakantieparken als Breezand, Joossesweg etc. vertoont steeds meer gebreken. Dit 
kan leiden tot wateroverlast. De komende jaren maken we drainagesystemen schoon en waar nodig 
vervangen we die.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Eind 2015 is krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het 
drainagesysteem. Maatregelen voor Breezand I zullen in voor- en najaar van 2016  worden 
gerealiseerd. De maatregelen zijn afgestemd met de belangenvereniging. In Breezand II in 
Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.



7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

Op plaatsen waar regelmatig wateroverlast optreedt, voeren we onderzoek uit en nemen waar nodig - 
en mogelijk- maatregelen in de openbare ruimte om de overlast te verminderen.  Dit combineren we 
zoveel mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om kosten te besparen. We 
stimuleren dat inwoners ook zelf maatregelen nemen om overlast en schade te beperken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is 
onderzoek uitgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein 
te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen 
terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.     
Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016 
uitgevoerd. In Breezand II wordt onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast.

7.006 Vervangen riool

Op basis van vastgestelde inspectiecriteria vervangen we riolering, waar mogelijk in combinatie 
met andere werkzaamheden. Indien mogelijk vindt renovatie van de riolering plaats. Incidenteel zijn 
acute reparaties noodzakelijk.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle vindt in februari en 
maart 2016 plaats. Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Utrechtsestraat en  d'Árke  
Westkapelle zal vanaf maart 2016 plaatsvinden. In een deel van de Zuidstraat Westkapelle 
wordt een regenwaterriool aangelegd. 
Vergroten van de overstort 't Hofje en  toevoerende leidingen wordt voorjaar 2016 voorbereid. 
In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt medio 2016 een regenwaterriool aangelegd. 
  
  
 

7.007 Vervangen drukriolering

De grootschalige vervanging van rioolgemalen is voor het grootste deel afgerond in 2016. In 2017 
ronden we een aantal restpunten af en voeren we op een paar locaties verbeterwerkzaamheden uit.  
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
In 2015 is cluster 8 van 50 pompen gerenoveerd. De uitvoering van cluster 9 is in 
voorbereiding en de uitvoering vindt plaats in de loop van 2016.

7.008 Vervangen rioolgemalen

Op basis van het GRP 2015-2019 worden de rioolgemalen en elektrische installaties gereviseerd of 
vervangen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
De geplande renovatie van de rioolgemalen voor 2015 is uitgevoerd. In Zoutelande zijn een 
aantal gemalen gerenoveerd. De voorbereiding voor aanpassen hoofdrioolgemalen in 2016 
moet nog worden opgestart.



6.3 Thema Duurzaamheid

6.3 Thema Duurzaamheid

Duurzaamheid is een speerpunt van ons beleid. Denk hierbij aan duurzaam bouwen, duurzame 
energie en voorlichting. 
In 2013 is het Duurzaamheidsplan "Op weg naar een energieneutrale gemeente Veere" vastgesteld.

Doelstellingen

Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

Belangrijk is: "De gemeentelijke organisatie is energieneutraal in 2030" en "De gehele gemeente 
Veere is energieneutraal in 2050". We leggen accenten op:
- energiebewustzijn;
- verduurzamen eigen gebouwen;
- verduurzamen bestaande woningvoorraad; 
- initiatieven voor het opwekken van duurzame energie;
- voorlichting over duurzame mogelijkheden.

Maatregelen

6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020

Ons huidige Duurzaamheidsplan (milieubeleidsplan) loopt tot en met 2016. Voor 2017 t/m 2020 
maken we een nieuw Duurzaamheidsplan.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-10-2015 

Kwaliteit
We zijn gestart met het opstellen van het nieuwe Duurzaamheidsplan voor 2017-2020.

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda

We verwerken de visie en de doelen uit het Duurzaamheidsplan in een jaarlijkse 
Duurzaamheidsagenda. Hierin staan concrete actiepunten. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 

Kwaliteit
De Duurzaamheidsagenda 2016 en de evaluatie van de Duurzaamheidsagenda 2014 en 2015 
zijn vastgesteld door het college. 
 

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen

Streven  naar een zo laag mogelijk energieverbruik en het benodigde resterende energieverbruik 
opwekken met duurzaam gewonnen energie. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke is opdracht verleend aan een 
samenwerkingsverband voor het uitwerken van de benodigde voorzieningen. Dit wordt in 
bouwteamverband gedaan. De plannen worden in het 1e kwartaal 2016 uitgewerkt, waarna 
een voorstel gemaakt wordt voor besluitvorming. 
Daarnaast worden gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden extra maatregelen uitgevoerd 
zoals: extra dakisolatie bij vervanging daken, HR++ beglazing bij vervanging kozijnen, diverse 
maatregelen bij aanpassing brandweergarage Westkapelle en het beter inregelen van 
bestaande installaties. 
Bij De Couburg en De Halve Maan zijn controle sterkteberekeningen gemaakt van de 
dakconstructie met het doel om na te gaan of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. 
Hieruit is gebleken dat dit op bepaalde plaatsen mogelijk is. Mogelijkheid van plaatsing zal in 



2016 verder uitgewerkt worden.

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)

De Zeeuwse gemeenten werken op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking samen. 
Dit doet men op basis van het energieakkoord. De thema's hierbij verduurzamen van woningen en 
energiebesparing bij bedrijven.
In gezamenlijkheid probeert men financiële middelen te krijgen die landelijk beschikbaar worden 
gesteld om lokale en regionale initiatieven een impuls te geven. Daarnaast leveren de gemeenten ook 
een eigen bijdrage om aan de samenwerking uitvoering te geven.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de 
coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het 
duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het 
gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een 
Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over 
energiebesparing bij bedrijven. 
De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse 
Stroomversnelling zijn. Vanuit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld. Eind 
februari zijn de bestuurders bijgepraat over het proces.

8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans

Initiatieven voor het plaatsen van windmolens stimuleren op Neeltje Jans. Eerste helft 2017 
informeren wij de gemeenteraad over de stand van zaken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Doorlopend traject vanuit 2014. 
Mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans worden onderzocht.  
 

Uitvoering geven aan en mogelijkheden benutten van de nieuwe stikstofwetgeving

Uitbreidingsverzoeken voor agrarische bedrijven toetsen we aan het bestemmingsplan 
Buitengebied. In november 2015 leggen wij de evaluatie voor. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 

Kwaliteit
De nieuwe stikstofwetgeving is per 1 juni 2015 in werking (de Programmatische Aanpak 
Stikstof). Vanuit de provincie Zeeland krijgen we nog meer informatie. Vooralsnog geen 
negatieve effecten voor de gemeente Veere.

Relevante beleidskaders/-nota

 Landelijk Energieakkoord 2013
 Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2012-2016
 Provinciaal Omgevingsplan
 (gewijzigde) Wet Bodemsanering
 Gemeentelijk geluidbeleid
 Structuurvisie 2025
 Bestemmingsplan Buitengebied
 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 Waterplan
 Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2018
 Afvalbeleidsplan
 Convenant verpakkingen
 Nota bodembeheer Walcheren (2012)



 Walcherse bodemkansen (2012)

Trends en ontwikkelingen

  Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving gaan we voor duurzaamheid 
en het behoud van welvaart en sociale samenhang en veiligheid.

 We hebben een contractuele plicht om het huishoudelijk afval aan Indaver (Delta Milieu) te 
leveren. Dit contract loopt tot en met 2017. Deze afvalstromen moeten we opnieuw 
aanbesteden We denken dat de kosten van verwerking van brandbaar afval fors 
lager uitvallen.

 De landelijke overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden 
is (convenant verpakkingen).  

 Lokale producten stijgen in populariteit
 Zeeland 2040
 Samenwerking met buurgemeenten
 De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen. 

Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door 
klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 5.690 5.551 5.532 -158
Baten 5.591 5.634 5.652 62
Resultaat -99 83 120 220

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Huishoudelijk afval 3.060 3.136 3.095 36
Afvalstoffenheffing 49 -149 -93 -142
Riolering. 1.866 1.837 1.838 -28
Rioolrecht 88 84 84 -3
Milieubeleid 208 220 226 17
Vergunningen 297 303 278 -20
Waterbeheer 122 119 104 -18
Totaal Lasten 5.690 5.551 5.532 -158
Baten
Huishoudelijk afval 234 310 317 83
Afvalstoffenheffing 3.148 3.161 3.169 21
Riolering. 99 61 60 -38
Rioolrecht 2.055 2.083 2.082 27
Milieubeleid 0 -24 -24 -24
Vergunningen 0 0 0 0
Waterbeheer 55 42 48 -7
Totaal Baten 5.591 5.634 5.652 62
Resultaat -99 83 120 220



Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaarta
l

Krediet Bedrag Voortgang Toelichting

Vervanging hoofdrioolgemalen 2015 I 80 84 Afgerond
Vervangen drukriolering 2015 I 200 203 Afgerond
Vervangen bestaande riolering, 
afkoppeling en knelpunten

2015 I 499 0 Uitvoering in 2016, o.a. 
riolering in Westkapelle

Vervangen drainage 2015 I 64 28 Afronding in 2016
Grondwatervoorzieningen it-riool 2015 I 29 0 Uitvoering in 2016 evj
Grondwatervoorzieningen overige 
maatregelen

2015 I 21 0 Uitvoering in 2016 evj

Onderhoudskosten diversen 2015 I 9 9 Afgerond
Waterspoor 2014 I 56 57 Afgerond
Grondwatervoorzieningen 2014 I 29 - Uitvoering in 2016 evj
Grondwatervoorzieningen 2014 I 21 - Uitvoering in 2016 evj
Vervangen bestaande riool 2014 I 421 421 Afgerond
Millenniumgemeente 2013 E 10 10 Afgerond
Grondwatervoorzieningen 2013 I 29 - Uitvoering in 2016 evj
Grondwatervoorzieningen 2013 I 21 - Uitvoering in 2016 evj
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2012 E/S p.m.




