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8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere stoelt in de komende jaren  op twee pijlers: herstructurering en 
het versterken van onze concurrentiepositie. Nieuwbouw vindt vooral plaats waar oude situaties 
verdwijnen.  Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio en daarbuiten op 
het gebied van wonen, toerisme, leefbaarheid.  

Relevante beleidskaders/nota's

 Gemeentelijke Bestemmingplannen
 Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
 Gemeentelijk accommodatiebeleid
 Nota Grondbeleid 2016
 Duurzaamheidsplan 2017-2020
 Nota Ruimtelijke kwaliteit 2016
 Provinciaal omgevingsplan en provinciale omgevingsverordening
 Natura 2000
 Structuurvisie Veere 2025
 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 Wro en Woningwet
 Walcherse regionale woningmarktafspraken

Trends en ontwikkelingen

 Ontwerp Omgevingswet
 Nieuwe Huisvestingswet
 De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
 Regionale samenwerking
 Participeren: minder overheid - meer maatschappij
 Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op 

vergunningplichtige bouwwerken mogelijk medio 2016 naar de private sector.
 Minder kwantitatieve groei
 Zorg over en voor de monumentale kerken in de kernen
 Toenemend belang duurzaamheid
 Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
 Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij 

een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement
 Alertheid op een mogelijk stagnerende markt, waardoor minder dynamiek en doorstroming

Doelstellingen

D.8.01 Uitvoeren Masterplan Fort den Haakweg

Stand van zaken
De stedenbouwkundige supervisor begeleidde de uitwerkingsplannen van het Masterplan . Dit 
verwoordde hij in zijn eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een 
landschapsplan op. Op 20 april 2017 nam u ons voorstel met het eindadvies van de supervisor 
over en stelde u het landschapsplan vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast 
als juridisch-planologische uitwerking van het Masterplan. Daarbij stelde u de 
grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de (anterieure) grondexploitatieovereenkomsten 
tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten 
legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van het Masterplan (periode 2018-2020).

Maatregelen

8.001 Bestemmingsplan Fort den Haakweg

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.



Startdatum: 20-01-2016 Einddatum: 07-09-2017 
Gestart

Kwaliteit
Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan (gewijzigd) vast.  Tegen uw besluit loopt een 
beroepsprocedure bij de Raad van State. Medio 1e helft 2018 verwachten wij uitspraak.
Tijd
November 2016 - januari 2016: aanbesteding 
Januari - februari 2017: zienswijzenprocedure 
8 juni 2017: besluitvorming bestemmingsplan 
juli - september 2017: beroepstermijn 
september - heden: behandeling beroep + voorlopige voorziening bij de Raad van State
Geld
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn opgenomen in de grondexploitatie 
van het masterplan Fort den Haakweg. op 8 juni 2017 stemde u in met deze grondexploitatie.

8.002 Plan van aanpak uitvoering Masterplan Fort den Haakweg

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 11-06-2015 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
De supervisor begeleidde de uitwerking van het Masterplan . Dit verwoordde hij in zijn 
eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 
20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan 
vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking 
van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de 
(anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers 
uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van 
het Masterplan (periode 2018-2020).
Tijd
2 februari 2012: vaststelling "Dorpsplan Vrouwenpolder" als opmaat naar Masterplan Fort den 
Haakweg. 
10 oktober 2013: "Gebiedsvisie Fort den Haakweg" (economische marktverkenning). 
2 oktober 2014: Ontwikkelplan Fort den Haakweg (stedenbouwkundige/landschappelijke 
kader). U besloot om een externe/onafhankelijke supervisor aan te stellen voor het borgen van 
de ruimtelijke kwaliteit. 
11 juni 2015: vaststelling "Nota Supervisie Fort den Haakweg" (kwalitatieve beoordeling 
supervisor). 
20 april 2017: vaststelling eindadvies supervisor + landschappelijk inrichtingsplan (ruimtelijke- 
en landschappelijke uitwerking). 
8 juni 2017: vaststelling bestemmingsplan + grondexploitatie (planologisch- en financieel 
kader). 
2017-2020: realisatiefase. Op dit loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Dit 
heeft gevolgen voor de start van de realisatie(fase). 
 
Geld
Wij hebben voor de uitvoering en realisatie van het masterplan een voorlopige grondexploitatie 
opgesteld. Deze grondexploitatieopzet maakt deel uit van uw besluit van 11 juni 2015 ("Nota 
Supervisie Fort den Haakweg"). Uit deze voorlopige grondexploitatieopzet blijkt dat de 
gebiedsontwikkeling financieel haalbaar is. U besloot om als partner in deze 
gebiedsontwikkeling €300.000 beschikbaar te stellen. Deze voorlopige grondexploitatie 
hebben wij binnen uw gestelde financiële voorwaarden/kaders van geactualiseerd (o.a. 
kostenramingen en opbrengstpotenties). Daaruit blijkt dat de gebiedsontwikkeling financieel- 
en economisch uitvoerbaar is. Op 8 juni 2017 besloot u de geactualiseerde/definitieve 
grondexploitatie vast te stellen en daarbij een uitvoeringskrediet van € 2,1 mln. beschikbaar te 
stellen.

Doelstellingen

D.8.02 Uitvoeren Visie Domburg

Stand van zaken



Als  uitvoering van de Visie Domburg stelde u in het voorjaar van 2017 het beeldkwaliteitplan 
voor Domburg en het bestemmingsplan voor het bouwen van 2 woningen aan de 
Dr. Mezgerweg vast. Daarnaast stemde u in  met de aankoop van de gronden naast het 
Gemeentehuis.  In juni en december 2017 organiseerden we een inloopavond voor Domburg  
waarbij wij de ontwerpen van de nieuwe woonlocaties voor Domburg presenteerden. Deze 
avonden werden druk bezocht. Op 27 november 2017 informeerden wij u  over de stand van 
zaken van alle plannen in Domburg en gaven wij een doorkijkje  naar de beslismomenten van 
2018. In december 2017 ging u akkoord  met het ontwerp voor het uitbreiden van het 
parkeerterrein naast het gemeentehuis. Vervolgens startten wij de voorbereidingen van het 
bestemmingsplan. In december 2017 stemde u in met de herontwikkelingsplannen van hotel 
The Wigwam.  In november 2017 startte de aanleg van de eerste fase van de Boulvard van 
Schagen. 
  
Het beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en de openbare ruimte is door de gemeenteraad 
vastgesteld. Voorbereidingen worden getroffen voor de bestemmingsplanprocedure voor het 
gebied rond de Singel. De herinrichting van de boulevard is qua planvorming gereed en de 
werkvoorbereiding is in volle gang. De verplaatsing van het museum naar het 
Nehalenniagebied is in onderzoek. In overleg met omwonenden is een start gemaakt met de 
invulling van de oude locatie Albert Heijn, dit krijgt binnenkort zijn vervolg in concrete 
ontwerpen. De uitplaatsing van de bedrijven van de Nijverheidsweg is contractueel bijna rond, 
waarna de concrete verhuizing kan beginnen. 

Maatregelen

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 
Gestart

Kwaliteit
De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal 
ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het 
gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt 
en kader voor het ontwerp was de Visie Domburg. Het ontwerp is verwerkt in een 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft in het voorjaar de inspraakprocedure doorlopen. 
Het bestemmingsplan is voor de zienswijzeprocedure in het najaar van 2017 in procedure 
gebracht. In het voorjaar van 2018 bieden wij u het bestemmingsplan ter vaststelling aan.
Tijd
 Het voorontwerp bestemmingsplan heeft  ter inzage gelegen. Er zijn een tweetal 
inspraakreacties ingediend. Op dit moment wordt het ontwerpplan voorbereid. Dit najaar wordt 
het bestemmingsplan voor ontwerp ter inzage gelegd. Vaststelling zal plaatsvinden in het 
eerste kwartaal van 2018.
Geld
Aan de hand van het eerste concept zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Als de 
uitkomsten bekend zijn hebben we een goed beeld van de financiële situatie.  

8.004 Doorontwikkeling badstatus Domburg

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 
Gereed

Kwaliteit
Samen met de OBD hebben wij aan een kwartiermaker opdracht verleend  onderzoek te doen 
naar de doorontwikkeling van de badstatus Domburg. Hiervoor zijn bij verschillende betrokken 
partijen interviews  gehouden over hoe een en ander verder aan te pakken. Zaken als  
betrokkenheid, draagvlak, werkwijze en financiering zijn daarbij aan de orde gekomen. Het 
onderzoeksrapport is eind 2017 opgeleverd.
Tijd

Geld



8.005 Herontwikkelen van het Nehalenniagebied

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

Kwaliteit
De ontwikkeling van het gebied bevindt zich in de haalbaarheidfase. In 2017 zijn gesprekken 
gevoerd met de diverse hoteleigenaren in het gebied. Het leidde nog niet  tot een concrete 
start van een herontwikkeling. De directie van het Marie Tak van Poortvlietmuseum heeft een 
plan ontwikkeld en een start gemaakt met een analyse van de financiële haalbaarheid van hun 
plannen. In de Zeeuwse Kustvisie is de mogelijkheid om het museum een plek te geven in het 
Nehalenniagebied vastgelegd. Afspraken over een eventuele start van een herontwikkeling 
van het gebied volgen in het voorjaar van 2018.
Tijd
Er is nog geen sprake van een gezamenlijk initiatief of een conceptplan. Partijen hebben wel 
uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat men concrete plannen wil gaan maken voor de 
toekomst. Een gezamenlijke ontwikkeling komt hiermee dichterbij.
Geld

8.006 Herontwikkeling gebied rond het Groentje

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-12-2016 Einddatum: 01-06-2018 
Gestart

Kwaliteit
De herontwikkeling van 't Groentje is gestart. Vergelijkbaar met het proces voor de Boulevard 
is gekozen om te werken met een klankbordgroep die is samengesteld met leden vanuit de 
OBD, de Stadsraad Domburg en stakeholders die grenzen aan het gebied. De supervisor voor 
Domburg, Matthijs de Boer Stedenbouw, had de verantwoording voor het maken van een 
ontwerp. Alle stakeholders hebben bij de start van het proces suggesties en aandachtspunten 
aangeleverd. Het eerste conceptontwerp wordt in 2018 verwacht.
Tijd
Planvorming is gestart. Dit zou al in het voorjaar gebeuren, maar is vertraagd. De planvorming 
is dus later van start gegaan, maar wordt dan wel uitgebreid met het mee-ontwerpen van de 
Schuitvlotstraat.
Geld
Er is een globale investering geraamd van 375.000 euro ten laste van de reserve Grondbedrijf

8.007 Verbeteren Boulevard van Schaegen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-06-2016 Einddatum: 01-06-2019 
Gestart

Kwaliteit
De uitvoering van de 1e en een deel van de 2e fase is eind 2017 gestart en worden voor 
Pasen 2018 afgerond.
Tijd
Het definitief plan voor de 1e fase is  gereed. In de 2e helft  van 2017 is een bestek en 
tekeningen opgesteld. De uitvoering van de 1e en een deel van de 2e fase starten in het 
najaar/winter  van 2017.
Geld

Doelstellingen

D.8.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

Stand van zaken
Op dit moment hebben diverse onderdelen uit het project Veelzijdig Veere nadrukkelijk de 
aandacht.  Met name de onderdelen Mijnenmagazijn, Grote Kerk, aanpassing aanlegsteiger(s) 
in Kanaal (technische voorzieningen zijn aangebracht / privaatrechtelijke én juridische regeling 
voor de toekomst is in de maak),  opwaardering Jachthaven Oostwatering (onderhandelingen 



met de diverse partijen lopen) en de ontwikkelingen van het Oranjeplein (het concept-
bestemmingsplan is in oktober 2017 aangeleverd door de stedenbouwkundige en wordt (door 
2 oorzaken) met vertraging intern definitief gemaakt / daarna start externe procedure). 

Maatregelen

8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2015 
Gestart

Kwaliteit
 In het eerste halfjaar van 2017 zou stichting Boei een  tender/marktuitvraag  uitzetten , zodat 
een ieder met plannen voor een mogelijke invulling van het gebouw deze kan indienen. Helaas 
is dit niet gelukt. De provincie Zeeland meent dat  ook de steiger eigendom is van de 
gemeente Veere (terwijl deze destijds bewust niet in de koop van het pand is meegenomen). 
Wij hoopten in september / oktober 2017 duidelijkheid te hebben over dit juridisch geschil. Dit 
laat op zich wachten; er zijn complicerende omstandigheden. Wij verwachten begin 2018 
duidelijkheid te krijgen, ook over de vraag of sloop van de steiger bespreekbaar is.
Tijd
April 2010: aankoop opstallen Mijnenmagazijn en kantinegebouw. 
December 2012: haalbaarheidsonderzoek BOEi. 
September 2013: informeren gemeenteraad stand van zaken. 
2014-2016: oriënterende gesprekken initiatiefnemers/marktpartijen. 
2016/2017: vervolgonderzoek BOEi. 
 
Geld
De opstallen Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw zijn in april 2010 
aangekocht voor €125.000. De boekwaard per 1 januari 2016 was € 235.472. In verband met 
nieuwe regelgeving voor grondexploitaties, besloot u op 7 juli 2016 (Kadernota 2016) om de 
boekwaarde per 1 januari 2016 volledig af te boeken ten laste van de reserve grondbedrijf. Dit 
is gebeurd via de 2e Marap 2016. 
In he rapport van BOEI (december 2012) is een raming gemaakt van de restauratiekosten: 
- Mijnenmagazijn: € 720.212 
- Kantinegebouw: € 111.679 
- Aanlegsteiger: € 495.930 
Totaal: € 1.328.321 
Het onderzoek van BOEi (2012) is bekostigd uit de subsidie Fonds Regionale 
Ontwikkeling/Operationeel programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). De kosten van 
het vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek zijn €10.189 (inclusief BTW). De RCE-
subsidie is €7.132,00. Het verschilbedrag, € 3.057,00 wordt betaald door de gemeente en 
BOEi.

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2016 
Gestart

Kwaliteit
Op 1 oktober 2015 stelde uw raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe 
omgeving vast.  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. De concept-evaluatie van het Distributie Planologisch Onderzoek-rapport is 
ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein was in  oktober 2017 
gereed. Het proces loopt wat vertraging op door twee oorzaken. Ten eerste een poging om tot 
overeenstemming te komen  met een direct betrokkene. Ten tweede het verzoek van de 
Stichting Behoud Hoogaars om in het concept-bestemmingsplan Oranjeplein een houtwerf met 
ligplaatsen ten behoeve van de Stichting op te nemen.  Wij staan hier positief tegenover. Op 
dit moment wordt ook het opstellen van het vereiste exploitatieplan voorbereid. Wij zullen het 
concept-bestemmingplan voordat het wordt gepubliceerd eerst informeel aan de commissie 
RO voor leggen.
Tijd
Nu het beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de raad  wordt de procedure voor een nieuw 



bestemmingsplan voorbereid. Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft 
van 2018. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en 
zienswijzen.
Geld
Dit onderdeel wordt intern begeleid. De werkzaamheden (en daarmee de interne kosten) zijn 
opgenomen in de relevante afdelingsbudgetten. De toekomstige opbrengst is ook een deel van 
de dekking van te maken kosten. Voor het opstellen van het DPO-rapport en het 
bestemmingsplan is een budget beschikbaar. 
  
  
 

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 08-06-2017 
Gestart

Kwaliteit
Op 1 mei 2017 leverde  XPEX de projectbrochure  met een plan voor nieuwe 
gebruiksmogelijkheden voor de Grote Kerk op. Met deze projectbrochure heeft het bestuur van 
de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject opgestart. Op 16 
mei 2017 vond een informatieavond in de Grote Kerkplaats waar de plannen werden 
gepresenteerd.  De avond werd zeer goed bezocht. Op 8 juni 2017 heeft u kennis genomen 
van de projectbrochure en naar aanleiding hiervan voor de jaren 2017 t/m 2020 een éénmalige 
bijdrage van €280.000 ter beschikking gesteld. Een substantieel deel hiervan wordt gedekt uit 
de Toeristisch Impuls Veere. In september 2017 heeft de eigenaar Stichting 
Monumenten Bezit een zolder in de kerk aangebracht om zo een fysieke scheiding aan te 
brengen tussen mens en vleermuis.
Tijd
.
Geld
.

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 
Gestart

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 met externe gebruikers 
besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in 
het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk 
stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit en andere voorzieningen in april 
2017 hopen wij dat de hinderlijke situatie voor een groot deel is opgelost. Inmiddels is met de 
provincie Zeeland afgesproken dat wij de steiger voor de cruiseschepen officieel zullen 
overnemen  en hebben wij voor de toekomst gemeentelijke regels vastgesteld voor het aan- en 
afmeren van cruiseschepen. Ook het toewijzen van ligplaatsen voor cruiseschepen aan de 
rederijen gebeurd vanaf 2018 door ons college.  Wij hopen dat hiermee in 2018 de klachten 
van omwonenden tot het verleden behoren. Afhankelijk hiervan worden t.z.t. in overleg met de 
gebruiker de voorbereidingen voor een eventuele extra steiger weer opgepakt.
Tijd

Geld

8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-10-2012 Einddatum: 31-12-2016 
Gereed

Kwaliteit



Al enkele jaren werken wij aan  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. 
Tijd
In de winterperiode 2014/2015 is een plan uitgewerkt. De campagne is gestart met de opening 
van Museum Veere (28 maart 2015) en de 'Europa om de hoek Kijkdagen' op 9 en 10 mei 
2015. Dit laatste staat ook in relatie tot de ontvangen subsidie vanuit het Europees Fonds 
Regionale Ontwikkeling (OP-zuid) voor het project Veelzijdig Veere.
Geld
Interne (personele) kosten zijn gedekt vanuit de afdelingsbudgetten. De externe kosten zijn 
deels betaald uit de toegekende subsidie van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling / Operationeel Programma Zuid-Nederland. Omdat de gemeentelijke ambities en 
belangen worden gedeeld met Stichting Delta Cultureel, Stichting Museum Veere en de 
ondernemers in stad, dragen ook deze partijen bij.

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

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 27-09-2013 Einddatum: 31-12-2016 
Doorlopend

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. 
Het  parkeerverwijssysteem 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. Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een 
beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin verwerkt een civieltechnisch ontwerp. Uw raad stelde 
deze documenten op 1 oktober 2015 vast, waarmee het beeldkwaliteitplan en het 
civieltechnisch ontwerp bouwsteen waren voor het  opgestelde bestemmingsplan. Het 
concept-bestemmingsplan was in oktober 2017 gereed.   Voordat het concept-
bestemmingsplan wordt gepubliceerd is het de bedoeling om het in de loop van 2018 eerst 
informeel voor te leggen aan de commissie RO.
Tijd
De klankbordgroep heeft haar advies over het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch 
ontwerp aan het gemeentebestuur op 2 april 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft dit 
advies (op voorstel van het college) integraal overgenomen. Dit betekent dat op 2 onderdelen 
wordt afgeweken van de voorstellen van de externe adviseurs, namelijk voor de nieuwe 
bestrating voor de Campveerse Toren (deelgebied 1c) en voor de bebouwing in het gebied 
achter de Kraanstraat (deelgebied 2b). Het concept-bestemmingsplan is in voorbereiding. Er 
heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. Op dit moment vindt 
informeel overleg plaats met een aantal direct betrokkenen. Het concept-bestemmingsplan is 
in oktober 2017 gereed. Daarna een publicatie voor een informele inzage-ronde. De planning 
is vaststelling van het bestemmingsplan in de eerste helft van 2018.  De doorlooptijd wordt 
uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.
Geld
De uitwerking van het "Handboek openbare ruimte voor de historische stadskern" is onderdeel 
van het project Veelzijdig Veere. Voor dit project is subsidie toegekend vanuit het Operationeel 
Programma Zuid-Nederland / Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kosten die niet uit 
de subsidie kunnen worden gedekt komen ten laste van de reserve grote projecten of van de 
toekomstige exploitatie van het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. Deze laatste opbrengsten worden in 
sterke mate bepaald door de toekomstige functies. Hierover worden keuzes gemaakt in het 
nieuwe bestemmingsplan.



8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied 
Oostwatering

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 hebben wij onder begeleiding van adviseur Rob Vrolijks van het projectbureau Vrolijks 
en samen met de havenpartners uit Oostwatering de haalbaarheid onderzocht van het door u 
op 10 oktober 2013 gekozen ambitiescenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal". Op 28 
november 2017 informeerden wij u  over de uitkomst van de haalbaarheidsfase. In gezamenlijk 
overleg met de havenpartners concludeerden wij dat het ambitiescenario "Locatieontwikkeling" 
niet haalbaar is vanwege ruimtelijke- en economisch/financiële overwegingen. Om toch te 
komen tot de gewenste opwaardering van Oostwatering besloten wij  over te stappen naar het 
scenario "Cafetariamodel". Dit is conform uw besluit van 10 oktober 2013. Hierover 
informeerden wij u via een raadsmemo bij de ingekomen stukken van uw vergadering van 1 
februari 2018.

Tijd
27 maart 2008: vaststelling programma Veelzijdig Veere als opmaat 
naar opwaardering jachthavengebied Oostwatering. 
10 oktober 2013: vaststelling gebiedsvisie jachthaven Oostwatering, specifiek het scenario 
"Locatieontwikkeling, de plek centraal" als ambitieniveau. 
2015-heden: uitwerking  scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" via plan van aanpak 
en werkpakketten.
Geld
U stelde als financiële voorwaarde dat de gebiedsontwikkeling voor de gemeente minimaal 
budgetneutraal moet zijn. De tot juli 2015 gemaakte kosten vielen onder het 
subsidieprogramma OP Zuid. Dit programma is inmiddels uitgevoerd/afgerond en dan tot dan 
toe gemaakte kosten zijn met de havenpartners verrekend. Voor de uitvoering van ons 
werkpakket stellen wij een (voorlopige) grondexploitatie op, waarbij kosten en opbrengsten 
inzichtelijk worden gemaakt. Wij stelden €24.500 beschikbaar om ons werkpakket uit te 
voeren. In de kadernota 2016 is voor de uitvoering "Veelzijdig Veere", waar de opwaardering 
van het jachthavengebied Oostwatering deel van uitmaakt, (extra) werkbudget  (€100.000) 
gereserveerd dat opgenomen is in de begroting 2017. 

8.015 Voorbereiden Europese subsidie SPECS

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 24-11-2015 Einddatum: 14-05-2017 
Gereed

Kwaliteit
Vervallen.
Tijd
-
Geld
De gemaakte voorbereidingskosten voor dit Europese project zijn gedekt uit werkbudget.

8.016 Werkbudget uitwerking / uitvoering Veelzijdig Veere / Placemaking Veere

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit

Tijd

Geld



Doelstellingen

D.8.04 Uitvoeren Dorpsplan Vrouwenpolder

Stand van zaken
Op 2 februari 2012 stelde u het "Dorpsplan Vrouwenpolder". Dit plan bevat de toekomstvisie 
met uitvoeringsagenda voor Vrouwenpolder en omgeving. In 2017 hebben wij deze agenda 
verder uitgevoerd  
Masterplan Fort den Haakweg
De supervisor begeleidde de uitwerking van het Masterplan . Dit verwoordde hij in zijn 
eindadvies. Verder stelde landschapsarchitecten Bosch&Slabbers een landschapsplan op. Op 
20 april 2017 nam u het eindadvies van de supervisor over en stelde u het landschapsplan 
vast. Op 8 juni 2017 stelde u het bestemmingsplan vast als juridisch-planologische uitwerking 
van het Masterplan. Daarbij stelde u de grondexploitatieopzet vast en stemde u in met de 
(anterieure) grondexploitatieovereenkomsten tussen de gemeente Veere en de initiatiefnemers 
uit de gebiedscoalitie. Met uw besluiten legde u de basis voor de uitvoering en realisatie van 
het Masterplan (periode 2018-2020). 
Centrum
De opwaardering van het centrum is een van de punten uit het door u op 2 februari 2012 
vastgestelde "Dorpsplan Vrouwenpolder". Er zijn diverse actuele initiatieven die bijdragen aan 
de opwaardering van het centrum (o.a. verplaatsing supermarkt, herontwikkeling bestaande 
supermarktlocatie, herontwikkeling Dorpsdijk 21-27 en het afronden van het woonblok 
Augustinushof). In 2017 startte stedenbouwkundige Stegenga met het maken van 
een beeldkwaliteitsplan dat als ruimtelijk kader dient voor het centrum (geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 5 juli 2018)Verder verbeterden wij het kruispunt met het Augustinushof 
en startten wij de uitgifteprocedure van de 2 resterende bouwkavels in het Augustinushof.

Maatregelen

8.017 Ontwikkeling centrumgebied Vrouwenpolder

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 02-02-2012 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
Zie de toelichting onder doelstelling D.08.04.
Tijd
De ontwikkeling van het centrumgebied vindt plaats binnen de tijdsperiode van het dorpsplan 
(2020).
Geld
Na afronding en besluitvorming van diverse projecten uit het dorpsplan (o.a. herinrichting 
Dorpsdijk en Masterplan Fort den Haakweg-gebied) resteert er nog een bedrag van ca. 
€104.000. Dit bedrag zetten wij in voor de verdere uitvoering van het dorpsplan.  Voor de 
ontwikkeling stellen wij een grondexploitatie op waarin de kosten en opbrengsten inzichtelijk 
worden gemaakt.

Doelstellingen

D.8.05 Voldoen aan de wettelijke voorschriften

Stand van zaken
De Rijksoverheid heeft alle overheden in Nederland verplicht om de basisgegevens over alle 
onderwerpen die nodig zijn om als overheid je taak goed uit te kunnen voeren op te slaan in 
zogenaamde basisregistraties. Voor de openbare ruimte moet worden gewerkt met de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie. Deze is begin 2017 gereed gekomen en 
opgenomen in de landelijke voorziening. Het bijhouden van de BGT gebeurde in het 
samenwerkingsverband WSD Geo. In het resterende deel van 2017 waren we bezig met het 
verbeteren van de kwaliteit van de registratie. Dit zetten we voort in 2018.



Doelstellingen

D.8.06 Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het 
financiële resultaat

Stand van zaken
Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere het 
vaststellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. In de op te 
stellen "Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle andere genoemde aspecten gewogen. 
In voorkomende gevallen wordt één en ander vastgelegd in een SOK 
(Samenwerkingsovereenkomst).

Maatregelen

8.018 Aanbieden van voldoende bouwkavels

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

Kwaliteit
Aanbod in 2017: Biggekerke (MFA) 2 kavels,    Grijpskerke, (Nimmerdor 1) fase 1 nog 1 
kavel  en  fase 2  13 kavels.  Oostkapelle (Duinweg)  2 kavels,  Veere (Zanddijk) 6 kavels,  
Vrouwenpolder (Augustinushof) 2 kavel, Zoutelande (Tienden 2) 4 kavels. 
Verkocht in 2017: Veere (Zanddijk) 3 kavels, Zoutelande (Tienden 2) 4 kavels. 
Deze maatregel loopt door in 2018. 
  
  
 
Tijd

Geld

8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 
Gestart

Kwaliteit
Wij sluiten jaarlijks met ondernemers en particulieren grondexploitatie- en 
samenwerkingsovereenkomsten af voor ruimtelijke initiatieven, waaraan wij planologische 
medewerking willen verlenen.  Plannen moeten passen binnen de vastgestelde ruimtelijke 
kaders en partijen zijn gehouden tot volledig kostenverhaal of tot een bijdrage in gemeentelijke 
kosten. 
In 2017 werden in totaal 28 overeenkomsten vastgesteld en afgewikkeld..
Tijd

Geld

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

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

Kwaliteit
Voor de jaarrekening 2017 zijn de grondexploitaties opnieuw doorgerekend en verwerkt 
conform de BBV notities grondexploitatie 2016 en faciliterend grondbeleid. De winstneming 
vond plaats volgens de notitie BBV : "de percentage of completion" methode.    
Tijd
De looptijd van de grondexploitaties verloopt volgens planning.
Geld
Bij de jaarrekening 2017 zijn de te verwachten resultaten geactualiseerd. Op dit moment 



verwachten wij dat het niet noodzakelijk is voorzieningen te treffen voor verlieslatende 
grondexploitaties.

8.021 Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke 
direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik 
hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 
18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 
gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 
m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase. 
 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de 
aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin  2018 vond de gunning plaats aan 
(opnieuw) bureau Eiffel. 
  
  
 
Tijd

Geld
In het businessplan zijn aan de hand van eerdergenoemde  oppervlakte diverse berekeningen 
gemaakt van de mogelijke opbrengst bij verkoop. Hierbij zijn een aantal verkooppercentages 
doorgerekend (best case/normal case/worst case scenario). Ook de kosten zijn inzichtelijk 
gemaakt. Hieruit blijkt dat het project budgetneutraal of mogelijk zelfs rendabel kan zijn. 
De kosten namen wij op in de kadernota.

Doelstellingen

D.8.07 Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van 
ontwikkelingen

Stand van zaken
Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden randvoorwaarden vastgesteld. Onder andere 
het opstellen van een Beeldkwaliteitplan maakt daar een  onderdeel van uit. In de op te stellen 
"Goede Ruimtelijke Onderbouwing" worden alle  aspecten gewogen. In voorkomende gevallen 
wordt één en ander vastgelegd in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst). In 2017 is op 
deze wijze bijvoorbeeld  gewerkt aan een nieuwe locatie voor de supermarkt in 
Vrouwenpolder, de invulling van een lege plek in de Dorpsstraat in Meliskerke, de ontwikkeling 
van het Knotwilgterrein in Oostkapelle. Ook aspecten van duurzaamheid wegen natuurlijk 
steeds meer mee.

Maatregelen

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-06-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
Op 26 mei 2016 stelde u de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast. In 2017 beoordeelde 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bouwplannen aan deze nota. Dit staat verwoord  in het 
jaarverslag 2017 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit jaarverslag verschijnt in 2018.
Tijd
welstandscriteria worden naar behoren getoetst 
Ook de structuurvisie cultuur historisie wordt besproken 
De nieuwe nota wordt overeenkomstig de inspraakprocedure bekend gemaakt. 
de nieuwe nota ruimtelijke ontwikkeling wordt naar behoren gebruikt door de 
welstandscommissie. 
samen met de welstandscommissie bezig aan het jaarverslag welstandscommissie 2016 



Jaarverslag 2016 is klaar voorverzending raad
Geld
voldoende budget. 
Binnen budget geregeld 
het budget van de welstand en monumentencommissie wordt overschreden. 
dit komt door meerdere adviezen en onderzoeken in het jaar 2016. 
dit wordt uitgewerkt en verantwoord in het jaarverslag 2016

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 
Niet gestart

Kwaliteit
Deze herontwikkeling is één van de vier Maatschappelijk Vastgoedprojecten in de gemeente. 
Er waren diverse overleggen  met de beoogde gebruikers van de accommodatie. Hierbij zijn 
de eisen en wensen opgehaald voor de ontwikkeling. Daarnaast vonden inloopavonden plaats 
voor de omwonenden van de locaties waar mogelijk ontwikkelingen gaan komen aan de 
Molenwal en bij de Lichtboei, Lichtstraal en de nieuwe locatie van de volkstuinen. Ook vond 
diverse malen overleg plaats met de Visiegroep Westkapelle. Op basis van al deze 
overleggen stelden wij een concept ruimtelijk functioneel- en een technisch programma van 
eisen op. Voor de herontwikkeling van de locaties van de Lichtboei en de Lichtstraal zijn 
voorstellen gemaakt voor de mogelijke herontwikkeling. Tenslotte vond overleg plaats met het 
bestuur van de volkstuinen.
Tijd

Geld

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 
Gestart

Kwaliteit
 De bouw van Hotel de Tien Torens is bijna afgerond.  De bouw van hotel 
Middendorp/Willibrord  is in het najaar van 2017 gestart.  De bouw van de herontwikkeling van 
de Rabobank locatie startte  in het voorjaar van 2017. De vergunning voor de herontwikkeling  
locatie Hofje van Janse, nu 't  Soute (hoek Langendam/Duinweg), werd in 2017 onherroepelijk.
Tijd
De ontwikkelingen liggen nog op het schema zoals dat in de uitvoeringsagenda van de 
centrumvisie is opgenomen.
Geld
In de diverse projecten is de gemeente geen mede-ontwikkelaar. Kosten komen volledig voor 
rekening van de initiatiefnemers. Exploitatiebijdragen komen ten goede voor het opplussen van 
de openbare ruimte zoals de reconstructie van Nieuwstraat/Ooststraat. 
 

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 
Gereed

Kwaliteit
Op 25 mei 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de 1e herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied.  Over één onderdeel (de aanwezige paardenbak op het 
perceel Kraaienestweg 1 te Veere) heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan en 
de gemeenteraad de mogelijkheid geboden het geconstateerde gebrek te herstellen. Op 30 
november 2016 heeft de Raad van State opnieuw een tussenuitspraak gedaan. De 
gemeenteraad heeft op 2 februari 2017 voor de paardenbak een gewijzigd besluit vastgesteld. 
Door de uitspraak van de Raad van State op 31 mei 2017 is de 1e herziening 
bestemmingsplan Buitengebied inmiddels onherroepelijk.
Tijd



Geld

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 29-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
De lijst met de cultuurhistorisch waardevolle panden op basis van de Structuurvisie Cultureel 
Erfgoed is in juli 2017 voorgelegd aan uw raad. Daarna is de procedure tot herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied met o.a. de opname van deze panden  panden gestart. Op 9 
november 2017 stelde uw raad deze 3e herziening bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd 
vast.  
 
Tijd

Geld

8.029 Uitvoering dorpsvisies (middengebied)

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
Bijna alle kernen maakten in de afgelopen jaren  een visie op hun dorp. Deze visies zijn in 
2017 zo goed als afgerond. U reserveerde een budget om de mogelijkheid te bieden om 
 een aantal projecten uit de visies uit te voeren.  In 2017 is daar voor de reconstructie van de 
Dorpsstraat Meliskerke en Dorpsstraat Gapinge gebruik van gemaakt.
Tijd

Geld

8.031 Breedband internet buitengebied

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

Kwaliteit
In  2017 is met Delta als provider een intensieve campagne gestart voor snel internet in het 
buitengebied.  Er vond een  vraagbundeling via gebiedsambassadeurs plaats. Naast de 
beschikbare aansluitsubsidie van gemeente en provincie (€ 200) stelde ook Delta zelf nog een 
éénmalige korting van  € 100 in het vooruitzicht. De aanbieding van Delta  aanbieding liep tot 1 
februari 2018. 
 
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.8.08 Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

Stand van zaken
Bij alle nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving is duurzaamheid een 
aandachtspunt. Het thema is  opgenomen als onderwerp in college en 
raadsadviezen/besluiten. Energieneutraal is bij nieuwe ontwikkelingen  het uitgangspunt. 
Vanaf juni werken we met een  aanjaagteam om  duurzaamheid op alle mogelijke terreinen in 
te voeren en de aandacht daarvoor te vergroten. We moeten de doelstelling om Veere 



energieneutraal te hebben in 2050 behalen. Daarom zetten we vooral in op het stimuleren van 
het isoleren van woningen en  energiebesparing. Duurzaamheid is natuurlijk een veel breder 
onderwerp. Dit blijkt ook uit de verscheidenheid van de routes van het duurzaamheidsplan. 
 Kansen om op andere routes te scoren pakken we natuurlijk.   
Enkele voorbeelden van ontwikkelingen die in 2017 in gang gezet zijn: Gasloze wijk Domburg 
(Singelgebied), Uitbreiding Klimaatneutrale straat Nimmerdor, gasloos maken van het 
gemeentehuis, plan energieneutraal maken van de gemeentelooods en het realiseren van 
postcodestroom met de  gemeenteloods. Verder de  energiecoöperatie Koudekerke 
(zonnepark op vml. stortplaats), het verduurzamen van woningen in Oostkapelle, deelname 
aan het  EU project biodiversiteit in agrarische sector.

Maatregelen

8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2017  is een lucht-warmte pomp aangebracht bij de gemeenteloods.
Een deel van het dak is voorzien van zonnepanelen voor de opwekking het benodigde eigen 
elektra gebruik.  
Hiermee is de gemeenteloods in 2017 bijna energieneutraal gemaakt.
Het overige dakvlak van de loods is beschikbaar gesteld voor initiatief postcoderoos.
Inmiddels is door particulieren voor  30% van deze panelen  ingetekend.
In 2018 moet blijken of dit project voor deze particulieren haalbaar wordt.  
Begin 2017 is de nieuwe klimaatinstallatie, met lucht-warmtepomp,  van het gemeentehuis 
opgeleverd.
Het gasfornuis in de keuken is vervangen door een elektrische uitvoering, hierna is de 
gasmeter afgesloten.

In 2017 is SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking) aangevraagd.
Dit is voor zonnepanelen op het gemeentehuis en de Couburg  toegekend. 
Hiermee kan het plan van een energieneutraal gemeentehuis en stappen in deze richting bij de 
Couburg worden afgerond in 2018. 
In 2017 is de EED energieaudit, inventarisatie van alle energieverbruiken binnen de 
gemeentelijke organisatie  afgerond.   
  
  
 
Tijd
In 2017 is een serieuze stap gezet. De activiteiten van energieneutraal maken 
gemeentelijke gebouwen loopt de komende jaren tot 2030 door. 
  
Afhankelijk van SDE+ subsidie kan in 2-18 weer projecten worden uitgevoerd.
Dit is een continue project voor de komende 10-20 jaar.

Het project gemeenteloods verloopt nog binnen de kaders van de planning.

Het project kost meer tijd vanwege de inpassing en combinatie van eigen doelstelling en 
werken met een corporatie en postcoderoos.  De verwachting is dat het eigen project in het 3e 
kwartaal
kan worden afgerond; de corporatie en postcoderoos loopt het eigen tijdspad.
 
De planning is om de uitvoering energieneutraal maken gemeenteloods voor het einde van het 
2e kwartaal af te ronden. 
De opdracht aan Zizo voor gemeenteloods zal in het 1e kwartaal worden verstrekt.
De uitvoering van het werk door Zizo zal in 1e-2e kwartaal plaatsvinden.  
De EED energieaudit zal naar verwachting in het 1e kwartaal worden afgerond. 
Op 10 januari 2017 is het startoverleg met Zizo inzake de gemeenteloods gepland. 
Onderwerpen als planning komen hierbij aan de orde. 
  



In de raadsvergadering van 15 december is besloten om dit te gaan uitvoeren. 
Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast en wordt besluitvorming 
voorgelegd aan de Raad op 15 dec. 2016.
In de Raad van 15 dec. komt ook het algehele Duurzaamheidsplan aan de orde. 
Geld
In 2017 zijn de activiteiten gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

  
De uitvoering van het plan ZiZo valt binnen budget. 
Door vernieuwde inschatting benodigd eigen vermogen in combinatie van gebruik van de 
wat minder efficiënte (rendement) dakvlakken is het voor gemeente iets minder gunstig.
De verwachting is echter dat het eigen project nog wel binnen budget kan worden uitgevoerd. 

De kosten van de uitvoering zullen conform het termijnschema 2e-3e kwartaal worden betaald. 
Zodra de uitvoeringsplanning van de gemeenteloods bekend is zal ook een termijnschema van 
facturering worden opgesteld.
Het gevraagde budget voor de gemeenteloods is akkoord conform besluit van 15 december 
2016. 
Het plan energieneutraal maken van de gemeenteloods is aangepast.
De SDE+ subsidie is meegenomen alsmede de aanpassing van de renteparameter voor 2017 
naar 1,5 %.
Het plan is hierdoor financieel aanzienlijk gunstiger.  
 

8.033 Subsidieregeling asbest

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Wij kenden in 2017 14 aanvragen toe voor een totaalbedrag van € 4.844,20.
In totaal ontvingen we in 2017 16 aanvragen, 2 aanvragen moeten nog worden afgehandeld.
Tijd

Geld

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)

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

Kwaliteit
Dit betreft een samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. We vragen collectief subsidie 
aan 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. 
In februari 2016 is het Zeeuws Energieakkoord ondertekend en is landelijk subsidie gekregen 
voor 3 versnellingsaanpakken. De gemeente Veere is in alle drie deze aanpakken deelnemer. 
De projecten betreffen  het verduurzamen monumenten (stad Veere), dorpsgerichte aanpak 
(kern Oostkapelle) en het concept Nul op de meter. 
 
Tijd

Geld

8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans

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



Doorlopend
Kwaliteit
In overleg met het Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten, Zeeuwind ,  E-Connection, 
Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland vonden en vinden onderzoeken  plaats naar de 
mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans (Mattenhaven en/of Noordland- 
Binnenhaven en/of Noordland- Buitenhaven).  Op basis van de regelgeving voor milieu 
effectrapportages lag de Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD) ter inzage. We stellen nu de 
Milieu Effect Rapportage op. 
Aan de realisatie Windpark Bouwdokken, zie www.windparkdokken.nl., wordt nu gewerkt.
Tijd

Geld

8.036 Opstellen duurzaamheidsagenda

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

Kwaliteit
Sinds 2017 geeft een aanjaagteam  een versnelling  aan duurzaamheid binnen de gemeente 
Veere. In een regelmatig verschijnende nieuwsbrief informeert het team  u over de voortgang 
van de uitvoering van het duurzaamheidsplan. 
Op 4 december 2017 voerden wij met u een open discussie over duurzaamheid tijdens de 
algemene commissie. Wij lieten u  de uitkomsten van het afwegingskader en de bijbehorende 
uitdaging zien. 
Het afwegingskader wordt nu vertaald naar de financiële gevolgen. 
  
Sinds de begroting 2017 werken we met een paragraaf duurzaamheid. omdat duurzaamheid 
een onderdeel is bij alle ontwikkelingen. 
 
Tijd

Geld

8.037 Evalueren duurzaamheidsagenda

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

Kwaliteit
Voor 2017 is geen duurzaamheidsagenda gemaakt. Wij informeren u over de uitwerking van 
het duurzaamheidsplan met regelmatig verschijnende nieuwsbrieven. Op 4 december 2017 
tijdens de algemene commissie lieten wij u de stand van zaken zien van uw ambitie voor 
energieneutraliteit voor de gemeente. En spraken wij met elkaar over de uitdagingen om deze 
ambitie waar te maken.  
Duurzaamheid vormt een onderdeel van alle ontwikkelingen binnen de gemeente.  Sinds de 
begroting 2018 werken we dan ook met een paragraaf duurzaamheid.
Tijd

Geld

8.038 Monitoren duurzaamheidsbeleid en agenda

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

Kwaliteit
Idem aan  de toelichtingen op de voorgaande maatregelen duurzaamheid. 
 
Tijd



Geld

8.039 Groene innovatieprijs

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

Kwaliteit
In 2017 organiseerden  wij voor het eerst de Groene Innovatieprijs.  15 ondernemers zijn 
genomineerd door Veerse burgers. Een onafhankelijke jury koos uit deze 15 ondernemers een 
winnaar. 
De winnaar van 2017 is MTS Treur uit Meliskerke. Zij ontvingen een check  van 10.000 euro. 
De uitreiking vond plaats op 20 december 2017 tijdens een feestelijke uitreiking op het 
gemeentehuis. 
De uitreiking van deze eerste keer is inmiddels geevalueerd. De prijs zal jaarlijks worden 
uitgereikt aan een duurzame ondernemer.
Tijd

Geld

8.040 Opstellen van lichtbeleid

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2017 
Gereed

Kwaliteit
De gemeenteraad stelde het Beleid voor Donker (Lichtbeleid) in de kuststrook en Natura 2000 
gebieden op 1 februari 2018 vast.
Tijd

Geld

8.041 Realiseren van de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 is de projectvoorbereiding gestart voor de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, 
Serooskerke en Westkapelle. In deze kernen zijn in 2017 gesprekken met huidige en 
toekomstige partners gevoerd. Hierbij is rol en positie van deze partners besproken.  Daarna 
gaven wij vorm aan de projectorganisatie door het instellen van projectgroepen, werkgroepen, 
stuurgroepen en klankbordgroepen. De dorpsraden spelen een centrale rol in de 
projectorganisaties. De projectplannen voor Westkapelle en Serooskerke stelde wij in 
2017 vast. Deze hebben wij ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.  Voor 
Serooskerke zijn hoofdkeuzes voorgelegd aan de samenleving: wat gaan wij waar bouwen? 
Deze keuzes hebben wij in december 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad.  De 
projectplannen voor Aagtekerke en Oostkapelle volgen in het eerste kwartaal van 2018. De 
hoofdkeuzes volgen ook in 2018.
Tijd
De planning is om de vier projectplannen voor 1 juli a.s. vast te laten stellen.
Geld

Doelstellingen

D.8.09 Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

Stand van zaken



Met Zeeuwland (vh Woonburg) maakten we afspraken over de kwaliteit en hoeveelheid 
huurwoningen. Onderdeel van deze afspraken is sloop, verkoop en nieuwbouw van woningen. 
De kavels in de uitbreidingsplannen in Oostkapelle, Veere en Zoutelande verkopen goed. 
Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar bouwkavels/koopwoningen.   
In 2017 zette  de beweging in de woningmarkt na de economische crisis enorm aan. Om 
zo actueel mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen besloot u in 2017 om opdracht 
te geven tot een nieuw woningbehoefteonderzoek door een professioneel onderzoeksbureau. 
Het oude rapport stamt uit 2009.

Maatregelen

8.042 Beheren en uitvoeren prestatieafspraken met Woonburg

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
De evaluatie van het bod over 2016 legden wij op 8 juni 2017 aan u voor.  Nagenoeg alle 
afspraken uit 2016 zijn door Woonburg (nu Zeeuwland) uitgevoerd. 
Het bod van Zeeuwland voor 2018 is met de huurdersvereniging besproken. Zij stemmen in 
met het uitgebrachte bod. Het bod past binnen de prestatieafspraken van november 2015. 
Daarom stemden wij op 14 november 2017 in met het bod 2018. Dit is op 14 december 2017 
via de ingekomen stukken aan u ter kennis gebracht. 
 
Tijd

Geld

8.043 Beheren en uitvoeren tweede woningenbeleid

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
Beheren en uitvoeren van tweede woningenbeleid is een voortdurend proces. We werken 
sinds juli 2015 volgens de nieuwe verordening. De evaluatie over 2016 is op 9 november 2017 
aan u voorgelegd. Uit deze evaluatie bleek dat in de periode 2016 tot medio 2017 13 woningen 
teruggewonnen zijn die we weer toerekenen aan de permanente woningvoorraad. Hieruit blijkt 
dat ons tweede woningenbeleid zijn opbrengsten blijft hebben. De evaluatie gaf geen 
aanleiding om het beleid te veranderen. 
 
Tijd

Geld

8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 
Doorlopend

Kwaliteit
In o.a. Zanddijk, Oostkapelle (Zeeduinse Poort) en Zoutelande (Tienden II) zijn woningen 
gebouwd die passen binnen de regionale woningmarktafspraken op Walcheren 
In het najaar van 2016 zijn we gestart met de besprekingen over het actualiseren van de 
regionale afspraken. Deze onderhandelingen  leidden niet  tot 
overeenstemming. Daarom stelde provincie Zeeland op 21 juli 2017 éénzijdig  regionale 
woningmarktafspraken vast. De Walcherse woningmarktafspraken 2013-2022 zijn met deze 
éénzijdige vaststelling ingetrokken. 
We willen een basis  creëren waarmee samenwerking in de toekomst  weer mogelijk is. 
Daarom nam de Provincie Zeeland het initiatief om gezamenlijk met  Veere, Middelburg en 
Vlissingen een onafhankelijk deskundige te vragen om inzicht te verschaffen in het 
ontstaan van de huidige situatie. Om daarna te onderzoeken welke factoren  leiden tot een 



toekomstig gezamenlijk woningmarkbeleid. We verwachten dat wij u hierover voor de zomer 
2018 kunnen informeren. 
U hebt op 9 november 2017 besloten om een woningbehoeftenonderzoek uit te 
voeren. Hiermee krijgen we actuele gegevens over de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar 
woningen. De resultaten kunnen daarnaast als basis gebruikt worden voor de gesprekken over 
de nieuwe regionale woningmarktafspraken. 
 
Tijd

Geld

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2014 
Gestart

Kwaliteit
Anders dan tot  2016 wordt in 2017 de regeling goed gebruikt. 
Op 9 november 2017 legden wij een evaluatie van de regeling aan u voor. U besloot om de 
regeling op een aantal punten te versoepelen en stelde de verordening Stimuleringslening 
woningverbetering 2017 vast. 
 
Tijd

Geld

8.046 Revitaliseren woningvoorraad

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

Kwaliteit
Zeeuwland diende in december 2017 een eerste voorstel in voor het revitaliseren van hun 
woningvoorraad in de gemeente Veere.  Het gaat er hierbij om de verouderde senioren-
duplexappartementen versneld te vervangen door toekomstbestendige en energiezuinige 
woningen. Het verduurzamen van een gedeelte van de woningvoorraad is een andere 
mogelijkheid. In overleg met Zeeuwland voeren we de plannen hiervoor uit.
Tijd

Geld

8.048 Realisatie van 15 woningen “Beschermd Wonen” tbv plannen Zeeuwse Gronden en 
Woonburg

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Een stedenbouwkundige visie voor het gehele gebied aan de Kerkstraat (4 
rijen duplexseniorenwoningen) een schetsontwerp voor de 15 woningen (op de locatie van 2 
rijen duplexwoningen) wordt binnenkort voorgelegd aan de Welstandscommissie. Planning is 
op dit moment dat de 15 woningen 2018 (eind) worden opgeleverd. 
Stedenbouwkundige visie en schetsontwerp is door de Welstandscommissie goedgekeurd. 
Aanvraag omgevingsvergunning wordt nu naar verwachting medio 2018 ingediend waarna, 
afhankelijk van de te voeren planologisch/juridische procedure, met de bouw van de woningen 
najaar 2018/winter 2018-2019  wordt begonnen.
Tijd

Geld



Doelstellingen

D.8.10 Uitrol Omgevingswet

Stand van zaken
Door het college is een programmavoorstel vastgesteld waar vanaf januari 2017 uitvoering aan 
is gegeven. Op 6 maart en 25 september 2017 informeerden wij u over de stand van zaken 
van de wetgeving en de uitdagingen die op de gemeente  en u als gemeenteraad 
afkomen. Focus lag hierbij vooral bij de rol van de gemeenteraad bij de diverse onderdelen. 
Afspraken zijn gemaakt over het maken van een bestemmingsplan+ voor de kernen in aanloop 
naar de Omgevingswet. De organisatie volgde een traject van bewustwording en een deel van 
de medewerkers was concreet betrokken bij de voorbereiding van de toekomst onder de 
Omgevingswet. . In september 2017 werd bekend dat de invoering van de Omgevingswet is 
uitgesteld tot 1 januari 2021. De organisatie ligt op schema bij de voorbereidingen. Half 2018 
zullen we met u het gesprek verder voeren over de missie en ambitie als opmaat naar de 
Omgevingswet. 
 

Maatregelen

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

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

Kwaliteit
Op 25 september 2017 informeerden wij u over het maken van één Omgevingsplan voor onze 
kernen bij een algemene commissie.  Het zogenaamde Bestemmingsplan Plus. Op 14 
december 2017 stelde u een onderwerpennotitie vast. We spraken af dat we op basis daarvan 
een conceptregeling op gaan stellen. Deze leggen wij u kort na de zomer van 2018 voor. 
  
  
Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot 
omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 
omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en 
digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch 
beleid in dit plan opgenomen. In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie 
van IenM voor het maken van een omgevingsplan voor de Veerse kernen. De pilot is 
onderdeel geworden van het Programma Omgevingswet binnen de gemeente.
Tijd
In juli 2016 hebben we groen licht gekregen van het ministerie van IenM voor het maken van 
een omgevingsplan voor de Veerse kernen.  Dit betekent dat we nu concreet aan de slag 
gaan. In de algemene commissie van april is afgesproken dat we beginnen met het maken van 
een uitgangspuntennotitie voor het nieuwe bestemmingsplan +.  Op 25 september 2017 wordt 
op een algemene commissieavond het proces voor het bestemmingsplan+ besproken. Ook 
komt de inhoud op hoofdlijnen aan de orde.
Geld
De kosten voor dit bestemmingsplan worden gedekt uit het budget voor herziening van de 
komplannen



Beleidsindicatoren

Program
ma

N
r

Indicator Eenhei
d

Bron Jaar 
waarop 

cijfer 
betrekki
ng heeft

Cijfe
r 

Veer
e

Cijfer 
Zeela

nd

Beschrijving

VHROSV 3
3

Gemiddelde WOZ-
waarde

dzd 
euro

CBS - 
Statistiek 
Waarde 
Onroerende 
Zaken

2017 262 190 De gemiddelde 
WOZ waarde van 
woningen.

VHROSV 3
4

Nieuw gebouwde 
woningen

aantal 
per 
1.000 
woning
en

ABF - Systeem 
Woningvoorraa
d

2015 6,5 5,4 Het aantal 
nieuwbouwwoning
en, per 1.000 
woningen.

VHROSV 3
5

Demografische druk % CBS - 
Bevolkingsstati
stiek

2017 88,8 79,1 De som van het 
aantal personen 
van 0 tot 15 jaar 
en 65 jaar of ouder 
in verhouding tot 
de personen van 
15 tot 65 jaar.

VHROSV 3
6

Gemeentelijke 
woonlasten 
eenpersoonshuisho
uden

euro COELO, 
Groningen

2017 590 680 Het gemiddelde 
totaalbedrag in 
euro's per jaar dat 
een 
éénpersoonshuiso
uden betaalt aan 
woonlasten.

VHROSV 3
7

Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshuish
ouden

euro COELO, 
Groningen

2017 642 743 Het gemiddelde 
totaalbedrag in 
euro's per jaar dat 
een 
meerpersoonshuis
ouden betaalt aan 
woonlasten.

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 7.341 4.523 5.658 1.135
Baten 6.019 3.680 5.400 1.720
Resultaat -1.322 -843 -258 586

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting 
primitief

Begroting na 
wijziging

Rekenin
g

Resultaat

Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.537 1.729 1.335 -394
8.2 Grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen)

5.037 1.779 3.442 1.663

8.3 Wonen en bouwen 767 1.015 882 -134
Totaal Lasten 7.341 4.523 5.658 1.135
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 116 820 1.080 261
8.2 Grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen)

4.967 2.066 3.494 1.428

8.3 Wonen en bouwen 935 795 826 32
Totaal Baten 6.019 3.680 5.400 1.720
Resultaat -1.322 -843 -258 586

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen 
ca. E 40 40 Besteed in 

2017.

Uitwerking visie Domburg E 125 24 Besteding 
100 in 2018.

Opstellen van het lichtbeleid E 25 26 Besteed in 
2017.

Uitrol omgevingswet E 120 117 Restant 
vervalt.

Huisvesting statushouders E pm   

Uitvoering landschapsvisie 
(begroting 2017) S 10 0 Besteding in 

2018.

Uitvoering duurzaamheidsplan E 100 100 Besteed in 
2017.

Uitvoering dorpsvisies (eenmalig) E 200 0 Besteding in 
2018.

     

I=investering, S=structureel en E=eenmalig




