
3. Economie



Programma inleiding

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de 
werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

 Vitaliteit
 innovatie
 tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
 behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze 
toeristen zorgen voor een hoog voorzieningenniveau binnen onze gemeente. De balans tussen het 
toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen speelt een grote rol. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. 
Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

Relevante beleidskaders/nota's

 Werkprogramma college 2018-2022
 Structuurvisie Veere 2025 
 Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 Kustvisie en overgangsnotitie
 Omgevingsplan
 CBS, KvK , ZTLO en Economisch 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
 Nieuwe Omgevingswetgeving

Doelstellingen

D.3.01 In 2019 is er inzicht in een gezonde balans tussen een duurzame en vitale 
economie en leefbaarheid.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme 
legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten 
dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

Maatregelen

3.011 We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie 
& toerisme.

We voeren een onderzoek uit naar alle aspecten die een rol spelen in de balans tussen leefbaarheid, 
recreatie & toerisme. Toerisme is een wezenlijk onderdeel van onze gemeente en ons dagelijks leven. 
Terwijl het toerisme onze economie steunt, overspoelt het aantal recreanten en toeristen ook onze 
straten en voorzieningen.
Maar profiteren de bewoners en bedrijven er ook van? En wat vinden de inwoners ervan dat er steeds 
meer recreanten en toeristen de gemeente bezoeken? We gaan onderzoeken wat de effecten van 
toerisme zijn op de leefbaarheid. Allereerst maken we een inventarisatie van de feiten en factoren. De 
uitkomsten zijn onder andere een bouwsteen voor de nieuwe Veerse omgevingsvisie.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2019 

3.012 We stellen beleid vast voor de recreatieve verhuur van kamers in woningen.

Vanaf 2004 hebben we de recreatieve verhuur van kamers in woningen toegestaan. Hiervoor is een 
aantal globale regels opgesteld. Een afgewogen totaalbeleid is nooit gemaakt. We zijn hier wel aan 
toe omdat steeds meer gebruik gemaakt wordt van de regeling. Het hoofdgebruik van woningen voor 



permanente bewoning komt onder druk te staan. We kijken opnieuw naar de regeling en stellen nieuw 
beleid op.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 

3.013 We evalueren en updaten de Economische agenda Veere.

De Economische agenda Veere is verouderd en toe aan een actualisatie. In deze agenda maken we 
keuzes en stellen we prioriteiten. We zoeken daarbij een nadrukkelijke verbinding met het project “Kijk 
op cultuur”.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-10-2019 Einddatum: 31-12-2020 

3.014 In 2019 evalueren we de regeling voor de Nieuw Economische Dragers.

De agrarische sector is van belang voor het behoud van het Veerse landschap. Nevenactiviteiten bij 
de agrariër moeten mogelijk zijn. In dit licht evalueren we de bestaande regeling voor de Nieuw 
Economische Dragers. Het doel hiervan is om meer economische activiteiten toe te staan in het 
buitengebied, zoals bijvoorbeeld dag- of verblijfsrecreatie. De resultaten van deze evaluatie vormen 
ook input voor het onderzoek Leefbaarheid, toerisme en recreatie.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 

3.015 We onderzoeken of we de regels voor kleinschalig kamperen kunnen verruimen.

We richten ons vooral op de voorwaarden voor het plaatsen van vaste eenheden en op de wens het 
seizoen te verruimen. Het beleid laat dit nu nog niet toe.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-10-2019 

3.016 We herzien het uitstallingen- en terrassenbeleid.

In 2019 stellen we nieuwe beleidsregels voor uitstallingen vast. Daarnaast treffen we voorbereidingen 
voor een nieuw terrassenbeleid.
 
We willen graag voor alle kernen dezelfde regels. Dit maakt handhaving makkelijker want er zijn 
minder regels. Om dit te bereiken is het nodig om de nota terrassen Veere 2012 te vernieuwen.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 

3.003 We gaan door met de samenwerking met de ondernemersmanager Veere in 2019.

We werken met de ondernemersmanager Veere aan een goede relatie met de Veerse ondernemers. 
De ondernemersmanager werkt onafhankelijk en is de bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en 
gemeente. We hebben voor de bekostiging van de ondernemersmanager € 15.000 per jaar 
beschikbaar.
 
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of 
nationale subsidies.

We participeren in projecten die goed zijn voor onze economie. Subsidies vragen standaard om een 
cofinanciering van de gemeente. We verantwoorden achteraf, zodat we snel van kansen gebruik 
kunnen maken. 
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van



Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

3.001 We maken onze bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig.

Met het Bedrijventerreinenprogramma pakken we de veroudering en verrommeling van onze 
bedrijventerreinen aan. Dit doen we door onze terreinen toekomstbestendig te maken op het gebeid 
van veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en eenduidigheid. Bedrijfsgrond is schaars in onze 
gemeente. Het is van economisch belang dat de bestaande bedrijventerreinen vitaal zijn. Door 
herstructurering en revitalisering werken we aan een goed vestigingsklimaat voor bestaande en 
nieuwe bedrijven. De looptijd is gelijk aan het bedrijvenprogramma Veere 2017-2025.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2025 
Gestart

Kwaliteit
Bedrijfsgrond is schaars in onze gemeente.  Het van economisch belang dat de bestaande 
bedrijventerreinen vitaal zijn. Door herstructurering en revitalisering werken we aan een goed 
vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.  De looptijd is gelijk aan het 
bedrijventerreinprogramma Veere 2017 - 2025.   

Doelstellingen

D.3.02 We ondersteunen de ontwikkeling van de toeristische sector en houden de 
reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het 
toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame 
projecten. De reputatie komt ook aan bod in de maatregel 3.011: ‘We voeren in 2019 een onderzoek 
uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme’.

Maatregelen

3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-
2019.

Bij een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig product hoort goed gastheerschap en 
destinatiemarketing. We willen dat onze gasten ons weten te vinden en zich welkom voelen. En we 
willen dat ze geïnspireerd worden met de verhalen die ons DNA beleefbaar maken. Door te 
samenwerken met VVV Zeeland borgen we dit.
Het budgetsubsidiebesluit 2016-2019 voor VVV Zeeland is op de Veerse situatie toegesneden. We 
maakten prestatieafspraken over het gastheerschap en de marketing/promotie. Aan de hand van 
begroting, jaarrekening en activiteitenplan vindt een evaluatie van de prestatieafspraken plaats.
 
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Doorlopend

Kwaliteit
Over wat de VVV voor het budget moet doen (gastheerschap en promotie) zijn 
prestatieafspraken gemaakt.  Verantwoording hierover vindt plaats in  de jaarrekening en het 
jaarverslag.

3.018 In 2019 stelt het college maximaal € 300.000 beschikbaar voor de Toeristische 
Impuls.

De Toeristische Impuls is ingesteld om het toeristische product in Veere te innoveren en 
verduurzamen. Over de besteding van het budget hebben we in 2018 met de toeristische sector een 
hernieuwd convenant gesloten, inclusief toetsingskader. Aanvragen of voorstellen voor een bijdrage 
leggen we na overleg met de sector aan het gemeentebestuur voor.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021 



3.017 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA).

Deze samenwerking helpt ons om een toekomstbestendig toeristisch product aan te kunnen bieden. 
De samenwerking met TUA biedt namelijk:

 inzicht in marktcijfers en trends. Aan de hand van die marktcijfers kunnen wij inspelen op de 
trends.

 meer inzicht in onze situatie ten opzichte van de overige Zeeuwse gemeenten. Dit inzicht 
krijgen we door Zeelandbrede opdrachten te laten uivoeren door TUA. Voorbeelden van 
dergelijke opdrachten zijn: 

o Onderzoek naar de vaste gast in Zeeland;
o In kaart brengen van de Zeeuwse aanboddatabase verblijfsaccommodaties.

 de mogelijkheid om gezamenlijk te investeren in innovatieve, overkoepelende projecten die 
voor een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product zorgen. Voorbeeld van een dergelijk 
project is De Zeeland Experience

De TUA is een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum 
Kusttoerisme en VVV Zeeland.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2019 

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?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2017

Actuele 
begroting 

2018

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief

Begroting 
2021 

primitief

Begroting 
2022 

primitief
Lasten
3.1 Economische 
ontwikkeling

75 168 273 118 118 118

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

764 919 288 221 221 221

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen

91 109 125 90 90 89

3.4 Economische 
promotie

430 703 665 564 564 564

Totaal Lasten 1.360 1.900 1.351 993 993 993
Baten
3.1 Economische 
ontwikkeling

0 0 0 0 0 0

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

759 1.014 254 187 187 187

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen

25 32 38 38 38 38

3.4 Economische 
promotie

7.231 7.814 7.830 8.029 8.029 8.029

Totaal Baten 8.015 8.860 8.122 8.253 8.253 8.253
Resultaat 6.655 6.960 6.771 7.260 7.260 7.260

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Budgetsubsidie VVV E p.m.
Doorontwikkeling badstatus Domburg E 25
Inhoudelijk en procesondersteuning uitv.progr 
TUA

S 30 30 30 30

Onderzoek leefbaarheid E 120
Ontwikkeling Economisch en toeristisch-
recreatief beleidsplan

E 35

Project ecomobiliteit E 100




