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07. Programma Economie

Recreatie en toerisme zijn evenals de landbouwsector en het midden- en kleinbedrijf belangrijke 
economische pijlers van de Veerse economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen. Deze 
sectoren zijn steeds in beweging, omdat de omgeving verandert.
Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit 
van deze sectoren.  



7.1 Thema Economische zaken

7.1 Thema Economische zaken

De kernsectoren van de Veerse economie zijn de horeca, detailhandel en landbouw. Dat is zowel 
in financieel als sociaal-maatschappelijk opzicht naar het percentage werkgelegenheid. 

Doelstellingen

Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van de werkgelegenheid en het bevorderen 
daarvan. Een duurzame economische groei houdt de kernen ook in sociaal verband vitaal. Social 
return on investment (SROI) is ook een aspect dat aandacht krijgt. 
 

Maatregelen

3.001 Uitvoeren economische agenda

De gemeente heeft bij de economische ontwikkeling een faciliterende rol. De ontwikkeling van de 
economie wordt bepaald door de activiteiten van ondernemers en investeerders. De economische 
agenda is een praktische benadering van wat we binnenkort moeten doen en wat ons over enige tijd 
te wachten staat. Het is een plan voor detailhandel & horeca, toerisme & recreatie, duurzaamheid & 
innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt & onderwijs, zorgeconomie en dienstverlening.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Werkzaamheden uit de agenda worden verricht.

3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers

De regeling Nieuwe Economische Dragers (NED) maakt het mogelijk om in (voormalige) agrarische 
gebouwen een nieuw (niet-agrarisch of semi-agrarisch) bedrijf te starten. Deze activiteiten moeten qua 
aard, schaal, omvang en verkeersaantrekkende werking passen in het landelijk gebied. Om de 
vitaliteit van het landelijk gebied in stand te houden  is het nodig om vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen een nieuwe bestemming te geven of te saneren.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014 

Kwaliteit
In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. In het 
algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een 
behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij 
agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje 
nieuwbouw te realiseren.

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018

De toenemende vraag naar zorg biedt kansen voor nieuwe vormen van wonen en recreëren.  Wij 
geven uitvoering aan  het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018.  Hiervoor 
is jaarlijks een impulsbudget beschikbaar.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls 
Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te 
stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats. 
De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met 
verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de 
verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten 



wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment 
wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

We pakken de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen op om de veroudering en 
verrommeling tegen te gaan en om kansen bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of 
samenwerking te pakken. Basis vormt het plan Herstructurering bedrijventerreinen van eind 2016. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
Op 12 januari 2016 zijn de eindresultaten in bijzijn van de portefeuillehouder gepresenteerd. 
De studenten brengen binnen een maand de rapportage per bedrijventerrein uit. 

3.006 Ondernemersmanager Veere

De ondernemersmanager Veere heeft zijn meerwaarde  bewezen. Dat is opgenomen in het 
coalitieakkoord.  In de loop van 2017 nemen we op basis van een evaluatie een besluit over een 
eventuele contractverlenging van de ondernemersmanager.  
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Op 14 december 2015 heeft de jaarlijkse evaluatie (nu voor 2015)  van project OMV 
plaatsgevonden. 
Alle deelnemers zijn bijzonder positief.

Invullen van Badstatus Domburg

27 januari 2015 zijn we gestart met een stuurgroep bestaande uit ondernemers o.l.v. de wethouder 
R&T om invulling te geven aan de Badstatus. Een groep studenten (Vitalitaitsmanagement HZ) heeft 
een rapport geschreven over de invullingsmogelijkheden voor Domburg. Er is opdracht tot het 
vervaardigen van een logo verleend aan Milko van Sighem. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
De badstatus is onderdeel van Domburg. Taak van de gemeente hierin is  vooral de 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte. 
Daarom is de badstatus betrokken in de verdere uitvoering van de visie Domburg. 
 

Per bedrijfsterrein afspraken over aanpak verrommeling en opwaardering

Er is een plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering van de Zompe (veiligheid, uitstraling) en 
Karreveld (inpassing).
In de koopcontracten bij Karreveld regelen we dat de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de bewegwijzering, een collectieve beveiliging en de 
gezamenlijke afvalinzameling.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Deze maatregel zal worden meegenomen in de aanpak/herstructurering bedrijventerreinen.

Uitvoeren van visie Domburg

We gaan de ontwikkelingsvisie voor Domburg (vastgesteld in 2014) uitvoeren. Dit gaat hand in hand 
met het invullen van de Badstatus. In oktober rapporteren we over de voortgang. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-03-2016 

Kwaliteit
De uitvoering van de visie Domburg is in volle gang. In oktober 2015 heeft het college Matthijs 



de Boer aangesteld als Stedenbouwkundige voor de uitvoering. Het maken van een 
Beeldkwaliteitsplan voor Domburg is al in gang gezet. Dit document bevat de spelregels 
voor het ontwerpen van gebouwen en buitenruimten. Dit document wordt gemaakt in 
samenwerking met een klankbord uit Domburg. Het beeldkwaliteitsplan zal uiteindelijk aan de 
gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Voor de coördinatie van de uitvoering is 
een ambtelijk team samengesteld waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Een integrale 
aanpak in lijn van de visie is zo gewaarborgd. Quirien Karman is aangewezen als projectleider. 
Vanuit de visie worden nu afzonderlijke projectgebiedjes gemaakt die een eigen proces zullen 
volgen. De eerste gesprekken met stakeholders worden hierover gevoerd. 
  
 De visie Domburg is een ruimtelijk project binnen RO. Projectleiderschap is daarom in handen 
van Quirien Karman.

Doelstellingen

Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V.

We hebben inbreng in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter grootte van het aandeel in 
het aandelenkapitaal van Delta N.V. (2,79%).

Maatregelen

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.

We hebben 2,79% van de aandelen van Delta N.V.. Alle overige aandelen zijn in  handen van andere 
lagere overheden. Dit percentage geeft de mate van zeggenschap aan in de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders. Vanaf 2016 ramen we geen structureel dividend meer in de begroting. In het 
vervolg ramen we een dividenduitkering (achteraf) op het moment als de aandeelhoudersvergadering 
een besluit heeft genomen over een dividenduitkering. 
In de door de raad vastgestelde  aandeelhoudersstrategie is het doel en de legitimatie van publiek 
aandeelhouderschap als volgt gedefinieerd:
- waarborgen wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, DNWB, EPZ);
- duurzame werkgelegenheid in Zeeland.
Daarbij gelden als algemene doelstellingen voor publiek aandeelhouderschap:
- een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder;
- een marktconform financieel; rendement dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel.
Dit is het kader waarbinnen we de ontwikkelingen, onder andere naar aanleiding van de uitspraak van 
Hoge raad over de Splitsingswet,  volgen bij Delta.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Inmiddels is duidelijk dat DELTA N.V. het netwerkbedrijf Enduris moet afsplitsen vóór 1 juli 
2017. Hiervoor is door de aandeelhouderscommissie, namens de aandeelhouders, een 
toetsingskader voor de herstructurering aangeboden aan DELTA N.V. Daarnaast is als 
onderdeel van de totaaloplossing een garantstelling van de aandeelhouders besproken van 
maximaal 200 miljoen. Om kort op het proces te zitten van de splitsing en de te maken keuzes 
hierin, zijn er diverse overlegmomenten ingepland tussen de aandeelhouders onderling en de 
aandeelhouderscommissie met het bestuur van DELTA N.V. 



7.2 Thema Recreatie en toerisme

7.2 Thema Recreatie en toerisme

Met bijna 4 miljoen overnachtingen en circa 58.000 slaapplaatsen is Veere een belangrijke speler op 
toeristisch gebied. Deze positie moeten we vasthouden. Nieuwe ontwikkelingen passen bij het Veerse 
DNA. Goed overleg en samenwerking met het bedrijfsleven, (toeristische) instanties en andere 
overheden vinden we belangrijk. Samen stralen we uit dat gasten welkom zijn. 

Doelstellingen

Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

We willen een duurzame vernieuwing van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit kan door 
samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, variatie, innovatie, verduurzaming en jaarrond-
toerisme.

Maatregelen

3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018

Met de toeristische sector Veere is een convenant gesloten over de besteding van de Toeristische 
Impuls 2015 -2018.  Een toetsingskader om aanvragen/onderzoeken/projecten voor een bijdrage te 
beoordelen is beschikbaar. Het budget voor ieder jaar is  € 200.000. 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Op 16 januari 2015 hebben wij als gemeente met de Toeristische sector Veere een convenant 
ondertekend over de besteding van de Toeristische Impuls.  Bij het convenant hoort een 
toetsingskader.  Ieder jaar is een budget van € 200.000 beschikbaar. In het convenant zijn 
afspraken gemaakt welke projecten voor een bijdrage uit de Toeristische Impuls  in 
aanmerking komen en hoe gemeente en sector met elkaar omgaan.  
Inmiddels is besloten om vanuit de Toeristische Impuls 2015 een bijdrage te verlenen 
voor:                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                   - de doorontwikkeling van de Zeeland/Veere Pas   2015 een bedrag van € 
25.000;                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                          - een onderzoek digitale ontsluiting Buitengebied/strand  
een bedrag van € 
20.000;                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                       - VVV pilotstore Domburg 2.0 een bedrag van €  
15.000;                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                     - een proef met duurzaam 
TukTuk vervoer een bedrag van €  
24.500;                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                         - een proef basiskwaliteitsuitstraling op het 
parkeerterrein aan de Strandweg Koudekerke een bedrag van €  23.500,-
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                                                                                                   - AED project strandpaviljoens 



een bedrag van € te Koudekerke een bedrag van 
€ 6.400                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       
                             - bijdrage projecten Toeristische Uitvoerings Alliantie een bedrag van 
€  4.600,-- 
Met een bijdrage vanuit de TI zal in 2016 opnieuw een bijdrage van € 25.000 beschikbaar 
worden gesteld voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas. 
  
  
  
 

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere

Het jaar 2017 is beslissend of en op welke manier deze plannen doorgaan.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam 
en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De 
projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is 
afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn.  
We  kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij 
andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een 
Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe) 
aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven 
naar het 1e kwartaal 2016. 
Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de 
uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve 
scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.

Evaluatie Zeeland-Veere Pas

  
In het voorjaar 2014 is de toeristische Veere Pas geïntroduceerd. De Veere Pas biedt 
(kortings)voordelen voor toeristen en inwoners. We willen doorontwikkelen naar een Zeeland/Veere 
Pas. In maart bieden we een voorstel aan. 
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Voor de doorontwikkeling van de Veere Pas (2014) naar een ZeelandPas in 2015 is een 
bijdrage van € 25.000 verleend uit het budget Toeristische Impuls. Aan de hand van de 
evaluatie, die in december 2015 verschijnt, zullen wij kijken of voor 2016 opnieuw een bijdrage 
nodig is. Natuurlijk doen wij dit in overleg met de R&T sector Veere. De planning is om de 
gemeenteraad hierover in het 1e kwartaal van  2016 een besluit te laten nemen.

Herziening bestemmingsplan kampeerterreinen 2013

De nieuwe Kadernota kampeerterreinen Veere 2013 is vastgesteld.
Als uitwerken nodig is vindt dit plaats door een wijziging van het bestemmingsplan kampeerterreinen.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
De nieuwe Kadernota kampeerterreinen Veere 2013 is vastgesteld. Uitwerking vindt plaats 
door een wijziging van het bestemmingsplan kampeerterreinen. Dit gebeurt in combinatie met 
het kwaliteitsverbeteringsplan voor camping De Boomgaard te Westkapelle. Op 28 januari 
2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2016. 



 

Vaststellen en uitvoeren Beheer en Beleidsplan Stadshaven

Voor de Stadshaven Veere is een beheer en beleidsplan vastgesteld. De jachthaven wordt 
geprivatiseerd. Voordat dit gebeurd wordt eerst het jachthavendeel van de stadshaven in orde 
gebracht. Hiervoor heeft de raad een krediet ter beschikking gesteld.  
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
  
Het bestek voor uitvoering van de onderhoudswerken ten behoeve van de privatisering wordt 
momenteel in overleg met de jachtclub opgesteld. Het doel is om de renovatie in het voorjaar 
van 2016 uit te voeren. 
 

Voortzetten budgetsubsidie VVV Zeeland

Het huidige contract met de VVV loopt eind 2015 af. In de loop van dat jaar nemen we dus een besluit 
over een nieuw contract.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
De termijn van de verleende budgetsubsidie 2013-2015 is aan het eind van 2015 verstreken. 
In december 2016 is besloten aan de VVV Zeeland opnieuw een budgetsubsidie te verlenen. 
De subsidie voor de periode 2016-2019 is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap 
(Inspiratiepunten en digitaal) en de marketing/promotie van onze gemeente. Aan de verleende 
budgetsubsidie zijn objectieve en meetbare prestatieafspraken gekoppeld. Rapportage 
hierover vindt plaats via de VVV begroting, jaarrekening en het jaarlijks activiteitenplan. Dit 
zijn allemaal stukken die bij de gemeente moeten worden ingediend.   
 

Relevante beleidskaders/-nota

 Structuurvisie Veere 2025
 Beleidsnota kampeerterreinen
 Beleidsnota kleinschalig kamperen
 Duurzaamheidsplan Veere
 Welstandsnota Veere 2012
 Omgevingsplan Zeeland
 Onderzoeken Kennsicentrum Kusttoerisme en Nederlands Bureau voor Toerisme en 

Congressen.
 Provinciaal coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten bundelen".

 

Trends en ontwikkelingen

Hieronder in het kort de meest belangrijke trends en ontwikkelingen, die zich in de verschillendce 
sectoren van dit programma afspelen:

 minder Rijk, meer gemeente
 toenemend belang van sociale media en digitale bereikbaarheid
 vergrijzende beroepsbevolking/kleinere huishoudens
 regionalisering
 veranderende arbeidsmarkt
 schaalvergroting bedrijven tegenover schaalverkleining initiatieven
 groen en duurzaam
 stijging invloed internet als verkoopkanaal
 consument zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 verschil in leefstijl en gezondheid bevolkingsgroepen neemt toe
 groter aantal vitale en koopkrachtige senioren



 toename zorg- en gezondheidstoerisme
 van bezit naar gebruik

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 2.345 1.907 1.765 -579
Baten 1.547 1.086 1.004 -543
Resultaat -798 -821 -761 36

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 
primitief

Begroting 2015 
actueel

Rekening 
2015

Saldo 
2015

Lasten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. 
Bedrijven

216 274 277 60

Bev. En Regul. Dag- En 
Verbl.Toerisme

1.087 1.148 1.056 -31

Bedrijventerreinen. 1.042 485 433 -608
Landbouw 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.345 1.907 1.765 -579
Baten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. 
Bedrijven

510 534 520 9

Bev. En Regul. Dag- En 
Verbl.Toerisme

57 93 73 16

Bedrijventerreinen. 979 460 411 -568
Totaal Baten 1.547 1.086 1.004 -543
Resultaat -798 -821 -761 36

Investeringen

Investeringen (x € 
1.000)

Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting

Bijdrage 
akkerranden

2015 E 10 10 Gerealiseerd

Impuls voor 
toerisme

2013 E 235 90 Deelprojecten zijn opgestart en 
lopen door in 2016

Impuls voor 
toerisme

2010  t/m 
2012

E 253 Deels 
gerealiseerd

Projecten zijn in uitvoering, afronding 
in 2016




