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7. Volksgezondheid en milieu

Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners (en gasten) als zij daar zelf 
niet toe in staat zijn. Een groot deel van de (wettelijke) taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) 
voert de GGD Zeeland uit.
Zorgdragen voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. 

Relevante beleidskaders/nota's

 Nota gezondheidsbeleid Walcheren
 Programmabegroting GGD 2017
 Landelijk Energieakkoord 2013
 Duurzaamheidsplan 2017
 Provinciaal Omgevingsplan
 (gewijzigde) Wet Bodemsanering
 Gemeentelijk geluidbeleid
 Structuurvisie 2025
 Bestemmingsplan Buitengebied
 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 Waterplan
 Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2018
 Afvalbeleidsplan 2012
 Convenant verpakkingen
 Nota bodembeheer Walcheren (2012)
 Walcherse bodemkansen (2012)
 Ontwikkel en beheervisie Veere begraafplaatsen 2015 -2025

Trends en ontwikkelingen

 Vergrijzing en ontgroening
 Ouderen wonen langer zelfstandig thuis
 Er zijn meer gezondheidsproblemen onder jongeren en ouderen
 Onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden
 Vitale revolutie
 Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving gaan we voor duurzaamheid, 

het behoud van welvaart, sociale samenhang en veiligheid.
 De verwerking van gft, glas, papier en verpakkingsafval moet OLAZ-verband opnieuw worden 

aanbesteed. We denken dat de kosten van verwerking van gft lager uitvallen.
 De landelijke overheid bevordert de transitie naar een circulaire economie. De doelstelling is 

dat de gemeenten in 2020 75% van het huishoudelijk afval scheiden.
 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.

 Ten gevolge van de nieuwe economische dragers, zoals appartementen in boerenschuren, 
uitbreiding minicampings gaan er capaciteitsproblemen ontstaan met de drukriolering in het 
buitengebied.

Doelstellingen

D.7.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

Stand van zaken
De door het GGD gevoerde beleid sluit aan bij het gedachtegoed van Veere. De nieuwe nota 
Volksgezondheid heeft betrekking op dezelfde thema's als de vorige nota.  Met lokale 
organisaties is een lokaal uitvoeringsplan Gezondheid opgesteld. In 2018 wordt de nieuwe 
nota aan u voorgelegd. Op gebied van gezonde voeding is er samenhang met  de 



Stimuleringsregeling Gezondheid. De Vitale Revolutie zal in 2018 zich richten op gezonde 
voeding.  
 

Maatregelen

7.001 Deelname aan de GR GGD

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de nieuwe nota Volksgezondheid 2018-2021.  
Wij hebben gegevens uit de GGD monitor gebruikt voor het opstellen van een Walcherse nota. 
Voor het lokale uitvoeringsplan zijn uitvoerende organisaties geïnterviewd. De nieuwe nota 
wordt in juli 2018 aan u voorgelegd. 
Verder is in 2017 de jaarrekening 2016 van de GGD vastgesteld.  Ook heeft u de Kadernota 
en de programmabegroting 2018  vastgesteld.  De Inkoop organisatie Jeugdhulp Zeeland en 
Veilig Thuis zijn in 2017 ondergebracht bij de GR GGD .  Verder is de functie Toezichthouder 
Wmo bij de GGD toegevoegd. 
  
 
Tijd
De Jaarrekening 2016 van de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is op tijd vastgesteld. 
  
 
Geld
  
  
 

7.002 Opstellen en uitvoeren van het lokale uitvoeringsplan van de nota Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Aan de hand van de GGD monitor 2017 bereiden wij een nieuwe nota Volksgezondheid voor. 
Voor het lokale uitvoeringsplan 2018-2021 hebben wij uitvoeringsorganisaties bevraagd. De 
lokale speerpunten worden met de Wmo raad en de jeugdraad besproken.  De nieuwe nota 
Volksgezondheid met het lokale plan worden in 2018 aan u voorgelegd. 
 
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.7.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

Stand van zaken
Het onderhoud aan riolen, sloten en gemalen voerden we uit op basis van de planning in het 
GRP (gemeentelijk rioleringsplan). In Westkapelle vervingen we veel riolen en werden straten 
en huizen afgekoppeld. Ook voerden we in deze kern maatregelen uit om het risico op 
wateroverlast te verminderen. We hebben een knelpuntenkaart gemaakt naar mogelijke 
locaties waar wateroverlast op kan gaan treden als gevolg van de klimaatverandering.  In 
Breezand namen we maatregelen om grondwateroverlast te verminderen.

Maatregelen

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ

Portefeuillehouder: Melse J.



Startdatum: 22-10-2013 

Kwaliteit
De gemeente Veere is binnen de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ)  betrokken bij 
de werkgroepen riolering buitengebied en rioolvreemd water. 
In 2017 actualiseerden we de regelgeving voor de riolering in het buitengebied. Ook pakten we 
het onderzoek naar rioolvreemd water op. Rioolvreemd water hoort niet thuis in de riolering. 
Onderzocht wordt waar dit  water vandaan komt.  Vermindering van de hoeveelheid 
rioolvreemd water heeft voordelen voor de effectiviteit van het stelsel en de zuivering. 
Dit kan leiden tot een aanzienlijke kostenreductie.  In 2018 wordt dit onderzoek afgerond. 
Binnen de gemeente Veere draait het rioolgemaal-beheersysteem voor heel Walcheren en 
Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.  
  
  
 

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen

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

Kwaliteit
In 2017 verbeterden we het drainagesysteem in bungalowpark Breezand I.  In het najaar 2017 
startten we met de vervanging van drainagesysteem in Breezand II. Deze werkzaamheden 
worden in 2018 afgerond. Het gereserveerde maar nog niet bestede budget hiervoor voegen 
we toe aan de voorziening riolering. 
  
 

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 

7.006 Vervangen riool

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Bij het vervangen van riolering gaven we voorrang aan locaties waar regelmatig wateroverlast 
optreedt.  Vooral in Westkapelle is een grote inspanning geleverd. In de Noordweg. 
Huygensstraat, 't Hofje en de Torenstraat voerden we maatregelen uit. De Casembrootstraat 
is in 2017 voorbereid en de uitvoering start in 2018. Daarnaast hebben we in 2017 riolen 
vervangen in combinatie met wegwerkzaamheden.  Zo vervingen we de riolen in 
de Nieuwstraat - Ooststraat in Zoutelande en de riolen in de Veerseweg in Veere. In De Ruiser 
pakten we de riolen aan in het kader van een opknapbeurt voor het hele park.  Een deel van 
de werkzaamheden loopt door in 2018. 
 
Tijd
  
 
Geld
  
 

7.007 Vervangen drukriolering

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2017 
Gereed

Kwaliteit



In 2017 is de laatste fase van de renovatie van drukrioolgemalen afgerond. Dit houdt in dat alle 
gemalen weer up to date zijn en er weer voor jaren tegen kunnen. 
 
Tijd

Geld

7.008 Vervangen rioolgemalen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 renoveerden we 4 rioolgemalen. Dit zijn de gemalen aan de Vroonweg, in Burgvliet, in 
Koningshof en aan de Melsesweg. Deze gemalen zijn nu weer up to date en waar dat mogelijk 
was plaatsten we energiezuinige pompen.  
  
 
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.7.03 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

Stand van zaken
In 2017 bent u geïnformeerd over het behalen van de VANG-doelstellingen als opmaat naar 
een nieuw afvalbeleid. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In de raadsvergadering 
van 9 november 2017 heeft u besloten om in 2018 een 7-tal pilotsprojecten uit te voeren en te 
onderzoeken welke maatregel het best past bij de gemeente Veere. Eind 2018 evalueren wij 
de resultaten van de pilots en doen wij u een voorstel over de best toe te passen methode(n).  

Maatregelen

7.009 Opstellen afvalbeleidsplan

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

Kwaliteit
 Het afvalbeleidsplan is in de raadsvergadering  van  9 november 2017 behandeld. Besloten is 
in 2018 een 7-tal pilots uit te voeren alvorens een definitief besluit te nemen.
Tijd

Geld
  
 

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

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

Kwaliteit
De financiële jaarstukken OLAZ zijn op 8 juni 2017  behandeld in de raad.  De door het OLAZ 
vastgestelde voorschottarieven zijn verwerkt in de begroting 2018-2021. 
 
Tijd

Geld



7.011 Nieuwe beleidskeus maken over toekomst inzameling oud papier

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe 
inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen 
afvalstoffenbeleidsplan. 
Op 9 november 2017 heeft u het Afvalstoffenbeleid 2018 vastgesteld.  De inzet is om het oud 
papier te blijven inzamelen met de huidige (charitatieve) inzamelaars. In 2018 worden en 
tweetal pilots uitgevoerd om meer papier uit het restafval te halen. 
In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud 
papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen omdat een inschrijvende partij bezwaar 
heeft gemaakt.  OLAZ is hiervoor gedagvaard in een kort geding en deze had een positieve 
afloop. 
Op 6 december 2017 hebben de inzamelaars oud papier van de gemeente Veere uitleg 
gekregen over de OLAZ aanbesteding en de pilots. De inzamelaars zijn uitgenodigd aan (één 
van de) pilots deel te nemen.  Ook is nu de afspraak gemaakt om de  huidige overeenkomst 
met de gemeente te verlengen met maximaal een jaar tot er duidelijkheid is wie de nieuwe 
verwerker wordt. Tot zolang blijft ook de huidige afleverlocatie in Goes in gebruik. Zodra 
bekend is wie de nieuwe verwerker wordt gaat het college opnieuw in overleg met de 
inzamelaars. 
  
  
   
  
  
 
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.7.04 Voorzien in voldoende grafruimte

Stand van zaken
In 2017 hebben we de inbreiding van de begraafplaats Koudekerke  en de uitbreiding van de 
begraafplaats Domburg voorbereid. Dit was nodig om de doelen van het in 2015 vastgestelde 
beleidsplan begraven te realiseren. In 2018 start de uitvoering.

Maatregelen

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de 
begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg. 
 In 2017 is  gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de ophoging in Koudekerke. 
Communicatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor 
Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te 
communiceren.  
Begin 2017 zijn we verder gegaan met het communicatie traject. In dat kader zijn op de 
begraafplaats nieuwe informatieborden geplaatst en is er een herhaalde oproep gedaan via de 
media.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. 
Voor Domburg is in 2017 is het ontwerp uitgewerkt. De aanleg is afhankelijk van de verwerving 
van de grond. De verwerving is eind februari 2018 afgerond. Direct na verwerving wordt 



begonnen met de ophoging. 
  
  
  
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.7.05 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

Stand van zaken
Twee keer per jaar, in juli en september, hielden  we kwaliteitsinspecties. Uit de inspecties van 
juli en september 2017 bleek dat we aan het afgesproken beheerniveau voldeden behalve 
voor onkruid op verharding.

Doelstellingen

D.7.06 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

Stand van zaken
 Het beperken van de tariefstijging realiseren we door het versoberen en het verder 
optimaliseren van onderhoud onder andere door het vervangen van aula's door 
schuilgelegenheden.  In de tweede helft van 2017 is de eerste schuilgelegenheid geplaatst in 
Veere. In 2018 volgen er meer.  In 2017 startten we met het aanschrijven van rechthebbenden 
van graven waarvan de grafrechten verlopen in 2018. Zij kregen de mogelijkheid om de 
grafrechten tegen betaling te verlengen. 

Maatregelen

7.013 Voorbereiden verlengen grafrechten vanaf 2018

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
In 2017 controleerden en actualiseerden we de gegevens van de rechthebbenden in de 
begraafadministratie als voorbereiding op het verlengen van grafrechten. Vanaf 2018 verlopen 
de rechten van ongeveer 80 dubbele eigen graven. Begin 2017 zijn de rechthebbenden van de 
graven die in 2018 verlopen aangeschreven met de vraag of men de rechten voor 10 jaar wil 
verlengen. Dit proces herhaalt zich vervolgens ieder jaar.

Doelstellingen

D.7.07 Uitvoeren van milieutaken voor de gemeente

Stand van zaken
De Regionale uitvoeringsdienst voert ook in 2017 een deel van de milieutaken voor Veere uit. 
De afspraken hierover staan in de Dienstverleningsovereenkomst 2017 (DVO) met de RUD.  
Uit onze deelnemersrapportage halverwege 2017 blijkt dat de RUD op schema ligt met de 
uitvoering voor ons .  Bijvoorbeeld de uitvoering van milieucontroles. Alleen het aantal 
vraaggerichte producten (bijvoorbeeld milieumeldingen en vergunningen) bleef in de 1e helft 
van 2017 nog achter bij de ramingen in de DVO2017, die gebaseerd zijn op het Zeeuwse 
kwaliteitsniveau.

Maatregelen

7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Doorlopend



Kwaliteit
Uit onze deelnemersrapportage halverwege 2017 blijkt dat de RUD op schema ligt met het 
uitvoeren van de in de Dienstverleningsovereenkomst 2017 afgesproken basistaken. We zijn in 
2017  één van de zogenoemde ingroeigemeenten. Dit betekent dat de stijging van onze 
bijdrage minder is dan formeel zou moeten. De stijging is nodig om de RUD haar taken op een 
wettelijk adequaat niveau te laten uitvoeren (volgens de kwaliteitscriteria 2.1).  Met ingang van 
2018 zijn we ingegroeid. Als ingroeigemeente betalen wij dus minder, maar "krijgen" ook 
iets minder geleverd.  De RUD kan alle 'basis'taken uitvoeren. We hebben alleen minder 
ruimte beschikbaar op de flexibele strippenkaart om taken als behandeling bezwaar en beroep 
of adviesverzoeken op te vangen.
Tijd

Geld
We verwachten dat de strippenkaart voor Veere niet toereikend was in 2017. Er waren meer 
strippenkaartproducten nodig dan dat er op pasten. We verwachten een geringe overschrijding 
van de geraamde kosten voor de RUD.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenhei
d

Bron Jaar 
waarop 

cijfer 
betrekkin

g heeft

Cijfer 
Veer

e

Cijfer 
Zeelan

d

Beschrijvin
g

Volksgezondhei
d en milieu

31 Omvang 
huishoudelijk 
afval

kg per 
inwoner

CBS - 
Statistiek 
Huishoudelijk 
afval

2016 171 233 De 
hoeveelheid 
restafval per 
bewoner per 
jaar (kg)

Volksgezondhei
d en milieu

32 Hernieuwbar
e elektriciteit

% Rijkswaterstaa
t 
Klimaatmonito
r

2016 69,2 73,2 Hernieuwbar
e elektriciteit 
is elektriciteit 
die is 
opgewekt uit 
wind, 
waterkracht, 
zon of 
biomassa.

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 6.827 7.006 6.843 -163
Baten 6.349 6.300 6.412 112
Resultaat -478 -706 -431 275

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
7.1 Volksgezondheid 782 812 812 0
7.2 Riolering 2.015 2.007 1.949 -58
7.3 Afval 2.942 2.933 2.975 43
7.4 Milieubeheer 602 773 697 -75
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 486 482 409 -73
Totaal Lasten 6.827 7.006 6.843 -163
Baten
7.1 Volksgezondheid 1 1 12 11
7.2 Riolering 2.376 2.329 2.315 -14
7.3 Afval 3.547 3.541 3.604 63
7.4 Milieubeheer 0 0 3 2
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 424 429 478 49
Totaal Baten 6.349 6.300 6.412 112
Resultaat -478 -706 -431 275

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting

Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 76 Afgerond

Vervangen drukriolering I 200 95

Afgerond, 
verschil in 
2016 
verwerkt

Waterspoor I 56 0 Uitvoering in 
2018

Vervangen bestaande riolering, 
afkoppeling en knelpunten I 499 360 Restant in 

2018

Vervangen drainage I 64 43 Restant in 
2018

Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 29 Afgerond

Grondwatervoorzieningen overige 
maatregelen I 21 21 Afgerond

Bijdrage subsidieregeling asbest E 10 5 Restant in 
2018

Inzameling oud papier S 24 24 Afgerond

Vervanging ROM-reiniger I 16 0 Uitgesteld

RUD p*q S 28 28 Gerealiseerd



Ongediertebestrijding S 8 4 Restant valt 
vrij.

Aanschaf bodeminformatiesysteem E 10 0 Besteding in 
2018.

Onderhoudskosten 
bodeminformatiesysteem S -2 0 Besteding in 

2018.

Opstellen visie op wonen en zorg E 45 42 Restant valt 
vrij.

     

I=investering, S=structureel en E=eenmalig




