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3. Economie

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor het behoud van 
bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Recreatie en toerisme zijn evenals de 
landbouw en het MKB belangrijke pijlers van de Veerse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk 
maar ook voor bestedingen en houden het voorzieningenniveau in stand. 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.  

Relevante beleidskaders/nota's

 Coalitieprogramma 2014-2018 
 Structuurvisie Veere 2025 
 Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2014-2018 
 Omgevingsplan
 CBS, KvK , ZTLO en Impuls Zeeland monitor gegevens

 

Trends en ontwikkelingen

 Innovatie, digitalisering. verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
 Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
 Rapport van de commissie Balkenende
 Landelijke en provinciale visie over bebouwing langs de kust.
 Nieuwe Omgevingswetgeving

Doelstellingen

D.3.01 Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

Stand van zaken
Wij geven hier op verschillende manieren een actieve invulling aan.  Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de verschillende subsidieregelingen, voor inwoners en ondernemers,  zoals het 
Leefbaarheidsfonds, Toeristische Impuls, Stimuleringscheques gezondheidstoerisme en 
Innovatievouchers verblijfsrecreatie. Via onder meer onze social media geven wij hieraan 
bekendheid.

Maatregelen

3.001 Uitvoeren economische agenda

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

Kwaliteit
We werken doorlopend aan de onderwerpen  detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid 
en innovatie en plattelandseconomie.  Voorbeelden zijn  de Zeelandpas, het Biz Fonds, 
gezondheidstoerisme,  het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de 
Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de 
kwaliteitsverbeteringen van kampeerterreinen.  Met een nauwe samenwerking met de HZ in 
Science in residence en DOK41  en de inzet op reïntegratie en 'social return on investment' bij 
aanbestedingen proberen we een bijdrage te leveren aan de afstemming van vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt .  In samenspraak met de ondernemers willen we in 2018  speerpunten 
formuleren voor het Veerse economisch beleid. Er ligt een nauwe relatie met de 
Landbouwnota en het Duurzaamheidsplan.  
Tijd

Geld



3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014 
Gestart

Kwaliteit
Sinds 1 januari 2017 zijn er  5 aanvragen vergund. Er lopen nog ca. 5 initiatieven en 
aanvragen. Ten opzichte van de aantallen in 2016 betekent dit een halvering van de 
aanvragen en vergunde situaties.
Tijd

Geld

3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Doorlopend

Kwaliteit
In 2017 hebben wij uitvoering gegeven aan  het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme 
Veere 2016-2018.  Door meer samenwerking tussen de verschillende sectoren ontstaan er  
nieuwe kansen.  Niet alleen voor de toerist maar ook voor de eigen inwoners.  Voor 2 
evenementen is in 2017 als voorbeeldproject een stimuleringscheque van € 1.500 verleend. 
Het ging om een para-beachvolleyballtoernooi  en het NK Eredivisie zeilen in 
Veere.                                                                         
  
 
Tijd

Geld

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Het college stelde op 6 juni 2017 het bedrijventerreinenprogramma Veere 2017 -2025 vast. Dit 
programma is gericht op herstructurering en revitalisering. Reacties van de ondernemers op de 
bedrijventerreinen zijn erin verwerkt. In de vergadering van de commissie RO van 23 oktober 
2017 is het Plan van Aanpak toegelicht. We werken met actieprogramma's die we per 
bedrijventerrein opstellen en tussentijds actualiseren. Hierdoor kunnen we maatwerk verlenen. 
Deze maatregel loopt door in 2018.  
Opgepakt in 2017:  
* opzetten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Karreveld te Koudekerke 
* verbeteren van toegangsweg Karreveld te Koudekerke; 
* verplaatsen vanuit de Nijverheidsweg naar en inrichten van Oosterloo te Domburg;  
* verbeteren bereikbaarheid en veiligheid Prelaatweg te Westkapelle, 
* verbeteren landschappelijke inpassing Zuidweg te Aagtekerke 
* optimaliseren parkeerplaats Rapenburgweg te Meliskerke        
 
Tijd

Geld
Voor de herstructurering van bedrijventerreinen is een structureel budget beschikbaar van 
€40.000,- per jaar.

3.005 Cofinanciering in verband met kansen Europese en/of nationale subsidies

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-09-2016 
Niet gestart



Kwaliteit
In 2017 waren wij als subpartner betrokken bij 2 projecten waarvoor aan het Kenniscentrum 
Kusttoerisme in samenwerking met Impuls Zeeland een EU subsidie is verleend. Het om de 
projecten PROFIT en SAIL met naast Nederland deelnemers uit België/Vlaanderen, Noord-
Frankrijk en Engeland. 
PROFIT staat voor PROfessional Framework For Innovation in Tourism en is gericht op 
innovatie bij het MKB in de toeristische en vrijetijdssector. 
Het doel van het project is een Big Data verkenning met gegevens over het gedrag van 
toeristen (anoniem) om daarmee nog beter in te spelen op de wensen van de gast. In het 
project wordt gewerkt met zgn. proeftuinen, waarin ondernemers gegevens met elkaar delen 
en analyseren om die weer in de eigen onderneming te kunnen gebruiken. Oostkapelle is één 
van de uitgekozen proeftuinen. Het project heeft een looptijd heeft van 3 jaar (2017 t/m 2019). 
Deelname van Oostkapelle als proeftuin aan het project kost € 5.000 per jaar. Betaling van 
onze co-financieringsbijdrage vindt plaats uit het budget Toeristische Impuls. 
Het SAIL project staat voor Stay Active and Independent for Longer. De uitdaging van het 
project is om in verband met de toenemende vergrijzing eigen inwoners maar ook  toeristen 
met een steeds hogere leeftijd langer actief en onafhankelijk te houden en daarmee hun 
welzijn en kwaliteit van leven/verblijf te verhogen. In het SAIL project gebeurt dit via een 
innovatief proces, waarbij de doelgroep (oudere bewoners én toeristen) samen met 
ondernemers (uit recreatie/toerisme en welzijn/zorg) en andere betrokkenen nieuwe services 
en diensten gaan ontwikkelen. Domburg/Oostkapelle is één van de proeftuinen waar nieuwe 
producten rondom de thema’s gezonde voeding en welzijn, sport en beweging zullen worden 
uitgetest. 
Het project heeft een looptijd van 4 jaar (2017 t/m 2020) en kost onze gemeente € 7.500 per 
jaar. Betaling van onze co-financieringsbijdrage vindt plaat voor de pilot Domburg/Oostkapelle 
uit de budgetten gezondheidstoerisme (€ 2.500), zorgvernieuwing (€ 2.500) en 
sportstimulering (€ 2.500).
Tijd

Geld

3.006 Ondernemersmanager Veere

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 
Doorlopend

Kwaliteit
  
In het voorjaar van 2017 vond een externe evaluatie plaats van het werk van de 
Ondernemersmanager (OMV). Conclusie was (opnieuw) dat de tevredenheid over de OMV 
zeer groot is en dat groot draagvlak bestaat voor een nieuwe periode OMV.  De ONV fungeert 
als mediator/relatiemanager en projectaanjager. Gemeente en de Federatie van Ondernemers 
Veere (FOV) spraken de bereidheid uit om de financiering voort te zetten. Het voorstel was om 
de rol van mediator en aanjager voor 3 jaar te borgen voor €30.000 per jaar en te bekostigen 
door gemeente en ondernemers, ieder voor de helft. FOV betaalt €7.500 en de toeristische 
sector heeft eveneens €7.500 gereserveerd in de Toeristische Impuls. U heeft in de 
programmabegroting 2018 €15.000 gereserveerd.
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.3.02 Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

Stand van zaken
Ook in 2017 zijn vanuit het  budget Toeristische Impuls en het Duurzaamheidsplan diverse 
plannen en projecten ondersteund die gericht zijn op een duurzame en innovatieve 
vernieuwing van het toeristisch product Veere.  Ook de vastgestelde Zeeuwse Kustvisie  is een 
instrument om verder sturing te geven aan innovatie en vernieuwing.



Maatregelen

3.007 Samenwerking Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 
Gereed

Kwaliteit
De TUA (samenwerkingsverband tussen Impuls Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de 
VVV Zeeland) heeft uitvoering gegeven aan het Activiteitenprogramma 2016-2017. Als 
kustgemeente doen wij hieraan met verschillende onderzoeken en projecten mee. Zaken 
waaraan is gewerkt en aan het eind van het jaar in concept gereed waren zijn 
Maatwerkrapportage economisch belang toerisme Veere, Onderzoek naar de Vaste gast, de 
opzet van een aanboddatabank en online marketingscampagnes. 
Tijd

Geld
Het TUA programma 2016-2018 zal aan de R&T sector worden voorgelegd voor een bijdrage 
uit de Toeristische Impuls.

3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 is voor ca. 15 onderzoeken/projecten een bijdrage van in totaal € 230.000 uit de 
Toeristische Impuls verleend. Dat is meer dan het jaarbudget van 2 ton, omdat restantbudget 
vanuit 2016 is mee overgekomen. Over de toekenning van de bijdragen is steeds een positief 
advies door de R&T sector uitgebracht. Een bijdrage die er in 2017 uitsprong was die van € 
50.000 voor het project Grote Kerk Veere.  
Tijd

Geld
Per jaar is € 200.000 beschikbaar.

3.009 Uitvoering budgetsubsidie VVV Zeeland 2016-2019

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De VVV heeft in 2017 uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de verleende 
budgetsubsidie zijn opgenomen.  In Oostkapelle is de vestiging omgebouwd naar een VVV 
Inspiratiepunt en is in ' t Wachtertje een digitaal inspiratiescherm geplaatst.
Tijd

Geld

3.010 Vernieuwing Zeeland-Veere Pas 2016-2017

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
Wij hebben in 2017 opnieuw een bijdrage van € 12.000 verleend voor de doorontwikkeling van 
de ZeelandPas. De doorontwikkeling heeft betrekking op een verbreding van de pas met 2 
pilots (inwoners en sociaal domein).. Door omstandigheden (voorbereiding en techniek) 
hebben de pilots echter nog niet in 2017 plaats gevonden. 
 
Tijd

Geld



3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
 Met de vastgestelde Zeeuwse Kustvisie is de hele ontwikkeling van de Veerse Dam in een 
ander licht komen te staan.  Het streefbeeld voor de Veerse Dam is handhaving van het 
huidige karakter zonder bebouwing en het opstellen van een landschapsvisie.  Onze gemeente 
heeft hiermee ingestemd.  Daarmee is de hotspotontwikkeling  voor de Veerse Dam van de 
baan.
Tijd

Geld
Wel of geen EU subsidie is essentieel voor realiseringskans van beide projecten.

3.012 Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering en innovatie R&T sector

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
In de raadsvergadering van oktober 2017 is besloten om onder een aantal voorwaarden mee 
te doen met de  innovatievoucherregeling van Impuls Zeeland. Hiervoor is een gemeentelijke 
bijdrage van  € 25.000 uit de Toeristische Impuls beschikbaar gesteld.  2017. De 
innovatiecheques zijn bedoeld om innovatie en kwaliteitsverbetering als voorbeeldprojecten in 
de verblijfsrecreatieve sector te stimuleren. 
 
Tijd

Geld
Bij de vaststelling van de begroting 2017 is hiervoor een budget van € 25.000 beschikbaar 
gesteld.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar 
waarop 

cijfer 
betrekking 

heeft

Cijfer 
Veere

Cijfer 
Zeeland

Beschrijving

Economie 14 Functiemenging % LISA 2017 44,9 49,4 De 
functiemengingsindex 
(FMI) weerspiegelt de 
verhouding tussen 
banen en woningen, 
en varieert tussen 0 
(alleen wonen) en 
100 (alleen werken). 
Bij een waarde van 
50 zijn er evenveel 
woningen als banen.

Economie 15 Vestigingen 
(van bedrijven)

per 
1.000 
inw 15-
64jr

LISA 2017 209,8 160,4 Het aantal 
vestigingen van 
bedrijven, per 1.000 
inwoners in de leeftijd 
van 15-64 jaar.



Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 1.951 1.862 1.360 -502
Baten 7.782 7.969 8.015 46
Resultaat 5.832 6.107 6.655 548

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 
primitief

Begroting na 
wijziging

Rekenin
g

Resultaat

Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 424 207 75 -131
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 733 948 764 -185
3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen

115 98 91 -7

3.4 Economische promotie 679 609 430 -179
Totaal Lasten 1.951 1.862 1.360 -502
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 0 28 0 -28
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 653 936 759 -176
3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen

89 30 25 -5

3.4 Economische promotie 7.041 6.976 7.231 255
Totaal Baten 7.782 7.969 8.015 46
Resultaat 5.832 6.107 6.655 548

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting

Project ecomobiliteit E 100 11
Besteding 
van 89 in 
2018.

Project ecoferium Veerse Dam E 100 0 Besteding 
in 2018.

Budgetsubsidie VVV E pm  Besteed in 
2017.

Voorbereidingen ESPA congres 2018 E 10 10 Besteed in 
2017.

Cofinanciering ivm kansen Europese 
en/of nationale subsidies E 300 0

Besteding 
250 in 
2018.

     



I=investering, S=structureel en E=eenmalig




