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10. Programma Projecten

In het coalitie-akkoord zijn 2 strategische projecten genoemd, te weten:
 Singelgebied Domburg
 Veelzijdig Veere 

In dit programma werken voor deze projecten de doelstellingen en bijbehorende maatregelen uit.



10.1 Singelgebied Domburg

Doelstellingen

De doelstellingen van het Project Singelgebied Domburg:

 Het creëren van een ruimtelijke totaaloplossing in het projectgebied voor wonen, werken, 
winkelen, ontspannen, verkeer en parkeren in een acceptabele balans tussen 
ontwikkeling/vernieuwing en behoud van het kleinschalige belevingskader voor de inwoners.

 Door een integrale aanpak een impuls geven aan cachet en kwaliteit van de kern Domburg 
als hoogwaardige recreatieve badplaats en hierbij op subtiele wijze aanhaken bij het 
beroemde verleden van Domburg als artistieke kolonie

 Het in stedenbouwkundig opzicht afronden van de kern Domburg aan de zuid-westzijde, 
tevens overgang naar het buitengebied.

Maatregelen

IA Herontwikkelen locatie peuterspeelzaal / fysiotherapie

Als de Visie Domburg is vastgesteld stellen wij een masterplan op voor het herinrichten van de 
deelgebieden IA, IIA en IIB. In het 3e kwartaal 2015 leggen wij dit voor.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Huidige objecten zijn tijdelijk verhuurd. Planvorming nemen we mee in het uitvoeringsplan van 
de Visie Domburg

IB Herontwikkelen locatie huidige supermarkt

Wij voorzien in 2015 geen activiteiten. De verwachting is dat de supermarkt wisselt van C1000 naar 
Ahold. Afhankelijk van de verplaatsing van de supermarkt wordt op de huidige locatie de supermarkt 
(tijdelijk) omgebouwd.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
De huidige supermarkt is tijdelijk omgebouwd van C1000 naar Albert Heijn. Intentie is er nog 
steeds om te verplaatsen naar deelgebied IIIB

IIA Herontwikkelen locatie voormalige school Kesteloostraat Domburg

In overleg met omwonenden realiseren wij een buffer tussen de woonwijk en de Stationsstraat. Wij 
ontwikkelen een masterplan voor dit gebied waarbij wij ook goed kijken naar de deelgebieden IA en 
IIB. De sloop van de school aan de Kesteloostraat is hiervan een onderdeel. Het besluit over dit 
masterplan leggen wij in het 3e kwartaal van 2015 aan u voor.
 
 
 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Het terrein is tijdelijk is ingericht als overloopterrein. Scheiding met de H.M. Kesteloostraat  is 
gevormd d.m.v. een grondwal. In de H.NM. Kesteloostraat zijn nog extra parkeervakken 
gerealiseerd. Definitieve planvorming wordt meegenomen in de uitvoering van de visie 
Domburg.

IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (bestemmingsplan)

Wij starten met het proces om de tijdelijke bestemming die tot eind 2016 loopt definitief te maken. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 



Kwaliteit
Bestemmingswijziging en herontwikkeling nemen we mee in het uitvoeringsplan van de Visie 
Domburg

IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (opstellen masterplan)

Als u de de visie Domburg heeft vastgesteld stellen we een masterplan op voor het herontwikkelen 
van deelgebied IIB, in samenhang met de deelgebieden IA en IIA. In het 3e kwartaal 2015 leggen wij 
het masterplan aan u voor om vast te stellen. 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
De locatie nemen we mee in het uitvoeringsplan dat volgt op de Visie Domburg.

IIIA Herontwikkelen gebied rond de molen

Wij voorzien voor 2015 geen activiteiten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit

IIIB Herontwikkelen toekomstige supermarktlocatie (bestemmingsplan)

Wij zijn gestart met de bestemmingsplanprocedure. We ronden deze procedure ook in 2015 af; dit is 
afhankelijk van eventuele bezwaren.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. De uitwerking moet nog plaatsvinden en 
contracten  en overeenkomsten moeten nog worden gesloten.  De procedure start als de 
overeenkomsten zijn gesloten. Er zijn al wel wat voorbereidingen gedaan, zodat we direct 
kunnen starten na ondertekening.. 
 

IIIB Herontwikkelen toekomstige supermarktlocatie (overeenkomst)

U heeft een overeenkomst over het verplaatsen van de huidige supermarkt (Deelgebied IB naar de 
nieuwe supermarktlocatie (Deelgebied IIIB)
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Op hoofdlijnen hebben we overeenstemming bereikt. Besluitvorming en het sluiten van 
overeenkomsten is niet meer gelukt eind 2015. Dit wordt het 1e kwartaal van 2016. Zodra de 
overeenkomsten zijn gesloten kunnen we starten met de bestemmingplanprocedure.

IV Herontwikkelen en saneren van de Nijverheidsweg

Afhankelijk van de overeenkomst over het verplaatsen van de supermarkt gaan we opnieuw praten 
met de eigenaren in de Nijverheidsweg. We komen tot overeenstemming binnen de gestelde kaders.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Nog niet gestart, omdat er nog een overeenstemming is bereikt over het verplaatsen van de 
supermarkt. Start als de overeenkomsten zijn gesloten en wordt dan meegenomen in de Visie 
Domburg..

V Ontwikkelen van het Bedrijventerrein Oosterloo

Afhankelijk van de overeenkomst over het verplaatsen van de supermarkt en de overeenkomsten die 
we met de bedrijven aan de Nijverheidsweg sluiten, starten we met het ontwikkelen van Oosterloo.



We denken zoveel mogelijk mee over het invullen van de koplocatie op het bedrijventerrein. Wij 
verwachten niet dat bedrijven in 2015 verplaatsen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Is nog niet gestart in afwachting van te sluiten overeenkomsten voor de verplaatsing van de 
supermarkt. Uitwerking wordt meegenomen in het uitvoeringsplan van de Visie Domburg.



10.2 Veelzijdig Veere

10.2 Veelzijdig Veere

De stad Veere heeft een hoge historische waarde. Om deze te behouden en waar mogelijk te 
versterken investeren we in de cultuurhistorische kwaliteiten. Hierdoor kunnen de economische 
potenties beter worden benut, met meer werkgelegenheid als streven. Ook willen we de ruimtelijke 
kwaliteiten vergroten, onder andere door het autoverkeer in de stad terug te dringen en door 
gedeeltelijke herinrichting van de openbare ruimte. Het derde doel is een toekomstbestendig 
jachthavengebied Oostwatering.

Doelstellingen

D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals 
"Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied 
Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).
Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed.

Maatregelen

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof 
het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te 
komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De 
ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi 
onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan 
kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. 
Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over 
invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie 
aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi 
concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk 
tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Via 
Pepperflow wordt u geïnformeerd over de voortgang,

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

Inventariseren van de locaties in de stad Veere die als kostendrager voor het project Veelzijdig Veere 
kunnen fungeren. Deze inventarisatie richt zich met name op de plannen rondom het Oranjeplein en 
wordt bij de uitwerking van deze plannen betrokken. De discussie over de functies in de bebouwing 
(wonen, detail, horeca etc.) vindt plaats in het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het 
concept DPO (i.v.m. de functies) en de bouwstenen voor het op te stellen 
bestemmingsplan zijn gereed en worden integraal besproken. De planning is vaststelling van het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad medio 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch 
Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan 
voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren 
bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten 
bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke 
gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het in 2016 op 



te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden 
bepaald.

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

De raad heeft in december 2016 een besluit genomen over het verlenen van de vervolgopracht voor 
fase 2. In fase 2 werken we de verschijningsvorm van de kerk uit (definitief ontwerp), we zetten de 
programmering en activiteiten op, we maken een (investerings)planning en exploitatieraming en 
stellen een brochure op. Op grond daarvan kunnen we dan het fondswervingstraject starten onder 
leiding van het nieuwe bestuur met ondersteuning van Ernst Veen. De rapportage van deze fase 
presenteren we na een interne toets door het projectteam tijdens een tweede externe bijeenkomst en 
koppelen we vervolgens naar de raad terug.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 08-06-2017 

Kwaliteit
Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest 
worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar 
de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder 
meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor 
zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en 
het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en 
onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als 
overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-
programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden 
werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te 
werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen. Bij het RCE is subsidie 
aangevraagd tbv dit proces. Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de 
University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere 
organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met 
internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een 
herfstexpositie in de Grote Kerk.

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

Er is een plan van aanpak vastgesteld voor een integrale aanpak van de diverse zaken die spelen 
rondom het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren bij de stad Veere. Onder andere de 
geluidproblematiek van de cruiseschepen, de mogelijke aanleg van een stroomkabel en een 
stroomkast etc. (met een overzicht van de kosten en opbrengsten) én de eventuele realisering 
van een extra aanlegmogelijkheid (t.b.v. de rondvaartboot) in het gedeelte vanaf het sluizencomplex 
richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren komen daarbij aan de orde. Het streven is, dat 
e.e.a. gereed is voor de start van het seizoen 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om 
in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren 
een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere 
met Rederij Dijkhuizen besproken. In de eerste helft van 2016 wordt dit nader uitgewerkt en 
volgt nadere informatie.

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

Om het cultuurtoerisme te stimuleren is versterking van de marketing en promotie (branding) van de 
stad Veere een continue proces. Aandachtspunten onder andere: economisch-toeristisch 
ondernemerschap in de Schotse Huizen / herbestemming / herinrichting stadhuismuseum zodat er 
meer bezoekers komen / grotere rol Grote Kerk in cultuurtoeristische en economische functie stad 
Veere, waardoor de potentie beter benut wordt. De insteek is om hiervoor in overleg met enkele 
sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) op 
gerichte tijden aandacht te hebben (zoals bijvoorbeeld bij het proces rondom de Grote Kerk).
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-10-2012 Einddatum: 31-12-2016 



Kwaliteit
Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie 
(branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de 
stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met 
elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt 
aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in 
het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in 
samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze 
samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 
2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en 
Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  In 2016 volgt verdere 
rapportage hierover.

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de 
komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én 
financieel gezien kunnen worden ingepland):

 opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
 voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
 watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
 een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een 

plaatselijk initiatiefnemer).
Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en 
thema's van de begroting.
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 27-09-2013 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de 
herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 
2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai 
mogen alleen nog bewoners parkeren. 
In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 
2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. 
Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad 
Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging. 
Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin 
verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 
2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen 
zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De planning is om in november 2016 het 
bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 
Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's 
en thema's.

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied 
Oostwatering

Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als 
ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015 
stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke 
stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld 
als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De 
uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe 
projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in 



ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is 
samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij 
op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet 
worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- 
en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene 
commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket 
hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's 
gebaseerd op de nota van werkpakketten. Deze werken wij nu samen met de andere 
gebiedspartners uit.

Doelstellingen

Uitwerken project veelzijdig Veere

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals 
"Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied 
Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).
Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. 

Maatregelen

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof 
het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te 
komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De 
ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi 
onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan 
kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel. 
Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over 
invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie 
aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi 
concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk 
tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Via 
Pepperflow wordt u geïnformeerd over de voortgang,

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

Inventariseren van de locaties in de stad Veere die als kostendrager voor het project Veelzijdig Veere 
kunnen fungeren. Deze inventarisatie richt zich met name op de plannen rondom het Oranjeplein en 
wordt bij de uitwerking van deze plannen betrokken. De discussie over de functies in de bebouwing 
(wonen, detail, horeca etc.) vindt plaats in het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het 
concept DPO (i.v.m. de functies) en de bouwstenen voor het op te stellen 
bestemmingsplan zijn gereed en worden integraal besproken. De planning is vaststelling van het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad medio 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch 
Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan 
voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren 
bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten 
bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke 
gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het in 2016 op 



te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden 
bepaald.

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

De raad heeft in december 2016 een besluit genomen over het verlenen van de vervolgopracht voor 
fase 2. In fase 2 werken we de verschijningsvorm van de kerk uit (definitief ontwerp), we zetten de 
programmering en activiteiten op, we maken een (investerings)planning en exploitatieraming en 
stellen een brochure op. Op grond daarvan kunnen we dan het fondswervingstraject starten onder 
leiding van het nieuwe bestuur met ondersteuning van Ernst Veen. De rapportage van deze fase 
presenteren we na een interne toets door het projectteam tijdens een tweede externe bijeenkomst en 
koppelen we vervolgens naar de raad terug.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 08-06-2017 

Kwaliteit
Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest 
worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar 
de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder 
meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor 
zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en 
het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en 
onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als 
overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZ-
programmering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden 
werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te 
werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen. Bij het RCE is subsidie 
aangevraagd tbv dit proces. Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de 
University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere 
organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met 
internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een 
herfstexpositie in de Grote Kerk.

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

Er is een plan van aanpak vastgesteld voor een integrale aanpak van de diverse zaken die spelen 
rondom het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren bij de stad Veere. Onder andere de 
geluidproblematiek van de cruiseschepen, de mogelijke aanleg van een stroomkabel en een 
stroomkast etc. (met een overzicht van de kosten en opbrengsten) én de eventuele realisering 
van een extra aanlegmogelijkheid (t.b.v. de rondvaartboot) in het gedeelte vanaf het sluizencomplex 
richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren komen daarbij aan de orde. Het streven is, dat 
e.e.a. gereed is voor de start van het seizoen 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om 
in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren 
een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere 
met Rederij Dijkhuizen besproken. In de eerste helft van 2016 wordt dit nader uitgewerkt en 
volgt nadere informatie.

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

Om het cultuurtoerisme te stimuleren is versterking van de marketing en promotie (branding) van de 
stad Veere een continue proces. Aandachtspunten onder andere: economisch-toeristisch 
ondernemerschap in de Schotse Huizen / herbestemming / herinrichting stadhuismuseum zodat er 
meer bezoekers komen / grotere rol Grote Kerk in cultuurtoeristische en economische functie stad 
Veere, waardoor de potentie beter benut wordt. De insteek is om hiervoor in overleg met enkele 
sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) op 
gerichte tijden aandacht te hebben (zoals bijvoorbeeld bij het proces rondom de Grote Kerk).
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-10-2012 Einddatum: 31-12-2016 



Kwaliteit
Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie 
(branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de 
stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met 
elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt 
aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in 
het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in 
samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze 
samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei 
2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en 
Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.  In 2016 volgt verdere 
rapportage hierover.

8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere

Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de 
komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én 
financieel gezien kunnen worden ingepland):

 opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
 voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
 watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
 een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een 

plaatselijk initiatiefnemer).
Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en 
thema's van de begroting.
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 27-09-2013 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de 
herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april 
2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai 
mogen alleen nog bewoners parkeren. 
In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei 
2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan. 
Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad 
Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging. 
Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin 
verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober 
2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen 
zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De planning is om in november 2016 het 
bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 
Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's 
en thema's.

8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied 
Oostwatering

Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als 
ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015 
stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke 
stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld 
als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.  De 
uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe 
projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in 



ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is 
samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij 
op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet 
worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijk- 
en financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene 
commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket 
hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's 
gebaseerd op de nota van werkpakketten. Deze werken wij nu samen met de andere 
gebiedspartners uit.

Restauratie Zeemuren Veere

Veiligstellen en behoud van de vestingmuren / zeemuren. Plan is opgesteld in 2013. 
Uitvoering werkzaamheden restauratie wordt binnen het bestaande budget in de 1e helft van 2015 
afgerond. In 2015 wordt gestart met de voorbereiding van de volgende fase(n) van de restauratie van 
de vestingmuren / zeemuren (waaronder de voorbereiding van de subsidie-aanvraag).
Het doel was tweeledig: het opstellen van een meerjarenplanning voor onderhoud, en het restaureren 
van de Grote Stenen Beer. De planning is gereed en de restauratie is uitgevoerd. Ook de restauratie 
van een deel van de voormalige zeemuren is gereed. Het projectonderdeel is hiermee succesvol 
afgerond. Vanaf 2016 wordt noodzakelijk onderhoud en restauratie van de zeemuren ca. in de 
lijnorganisatie meegenomen.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-03-2015 

Kwaliteit
Het doel was tweeledig: het opstellen van een meerjarenplanning voor onderhoud, en het 
restaureren van de Grote Stenen Beer. De planning is gereed en de restauratie is uitgevoerd. 
Ook de restauratie van een deel van de voormalige zeemuren is gereed. Het projectonderdeel 
is hiermee succesvol afgerond. Vanaf 2016 wordt noodzakelijk onderhoud en restauratie van 
de zeemuren ca. in de lijnorganisatie meegenomen.

Doelstellingen

Uitwerken project veelzijdig Veere

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals 
"Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied 
Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).
Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed. 

Relevante beleidskaders/-nota

 Coalitieprogramma 2014-2018
 Structuurvisie Veere 2025

Trends en ontwikkelingen

 Participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de koers en 
realisatie van hun kern

 Initiatieven van participanten uit de samenleving vragen om eigentijdse vormen van 
ondersteuning door lokale overheid

 Via een projectmatige aanpak gecoördineerd vormgeven aan ontwikkelingen en 
herstructureringen

 Naast gemeentelijke investeringen ook substantiële bijdragen van anderen genereren 
(ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, EU )

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 215 412 356 141
Baten 0 96 71 71
Resultaat -215 -316 -285 -70

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 
primitief

Begroting 2015 
actueel

Rekening 
2015

Saldo 
2015

Lasten
Singelgebied Domburg. 0 26 17 17
Herstructurering Zoutelande 0 9 7 7
Veelzijdig Veere/Oostwatering 170 350 309 139
Herstr. Kern Vrouwenp. En Veerse 
Gatdam

45 23 19 -26

Golfbaan Domburg 0 2 0 0
Herstructurering kern serooskerke 0 2 3 3
Totaal Lasten 215 412 356 141
Baten
Veelzijdig Veere/Oostwatering 0 96 71 71
Resultaat -215 -316 -285 -70

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaarta
l

Krediet Bedrag Voortgang Toelichting

Ontwikkeling en uitvoering Grote 
projecten

2015 E pm Doorlopend proces via 
aparte voorstellen

Voorbereidingskrediet Singelgebied 
Domburg

2013 E 100 16 Doorlopend proces




