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



Programma inleiding

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers: 

• herstructurering 
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie 

Herstructurering 
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de 
belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties 
verdwijnen.

Concurrentie
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied 
van wonen, toerisme en leefbaarheid.

Relevante beleidskaders/nota's

 Gemeentelijke Bestemmingplannen
 Structuurvisie Cultuurhistorie gemeente Veere 2015
 Gemeentelijk accommodatiebeleid
 Visie Domburg
 Structuurvisie centrumgebied Zoutelande
 Masterplan Fort den Haakweg
 Dorpsvisies
 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

 Nieuwe 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 naar de private sector.
 Economische groei
 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

Doelstellingen

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het 
recreatiegebied Fort den Haakweg.

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op 
Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding 
met het recreatiegebied Fort den Haakweg.



Maatregelen

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-
supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.

De PLUS-supermarkt diende een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Op 
de huidige locatie aan de Fort den Haakweg/Monnikendijk wringt de bedrijfsvoering (o.a. parkeren, 
bevoorrading, mogelijkheden voor uitbreiding) van de PLUS-supermarkt. We onderzoeken of de 
verplaatsing van de PLUS-supermarkt kansen biedt voor het verbeteren van de omgeving en de 
lokale economie. Een verplaatsing draagt bij aan de opwaardering van de groene kamer van het 
centrum. Uit verkennend onderzoek blijkt dat het perceel in de hoek Noorddijk/parallelweg N57 
mogelijk kansrijk is. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor een herinvulling van de huidige locatie.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Doelstellingen

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een 
goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de 
belangen zoals:
• Gezondheidsbescherming; 
• Werkgelegenheid; 
• Toerisme; 
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.
Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische 
randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Maatregelen

8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun bouwplannen aan de 
hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande.

Op 30 mei 2013 stelden we de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vast. De structuurvisie is een 
samenhangende visie voor het centrum van Zoutelande. De structuurvisie biedt kaders voor waar en 
hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 20-09-2013 
Doorlopend

8.049 We voeren de subsidieregeling 'Asbest van het dak' uit.

In 2018 maakten we een inventarisatie van de nog aanwezige asbest daken binnen de gemeente 
Veere. Daarnaast maken we de asbestregelingen aantrekkelijker voor huiseigenaren met asbest in 
het dak. 
• voor de inventarisatie is € 20.000 beschikbaar 
• voor het aantrekkelijker maken van de asbestregeling is in 2019 € 60.000 beschikbaar
Deze regeling moet vooral de komende tijd de verwijdering van asbest stimuleren.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 

Doelstellingen

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed 
leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met 
allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet 
veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling.



Maatregelen

8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg.

We ontwikkelen het Singelgebied naar wonen, werken en parkeren. Rond de molen realiseren we een 
parkeerterrein, de rest van het gebied wordt ingevuld met woonkavels. In de geluidgevoelige zone bij 
het uitgaansgebied realiseren we een blok met gemengde functies. Voor de complete realisatie is een 
bestemmingsplanherziening nodig. Hiervoor stelden we  in 2018 een bestemmingsplan vast. De 
uitvoering is in 2018 gestart en de start van de bouwfase start rond de zomer.

 Voor de aanleg van het parkeerterrein stellen we € 1.067.200 beschikbaar.
 Voor de realisatie van een toiletgebouw op het parkeerterrein is € 61.600 beschikbaar. 

Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
Het bestemmingsplan voor het Singelgebied is vastgesteld. De procedure heeft geen 
inhoudelijke opmerkingen opgeleverd.  

8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie.

De bestaande bedrijven verplaatsen we naar Oosterloo, dat hiervoor is gereserveerd. Voor de 
Nijverheidsweg breiden we 2 bestemmingsplannen voor. Deze worden in 2019 in procedure gebracht. 
Uitvoering zal afhankelijk van de beroepstermijn eind 2019 starten en doorlopen tot 2021.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021 
Gestart

Kwaliteit
We zoeken naar de hoogste kwaliteit in relatie tot de gewenste woonvormen. De 
stedenbouwkundige voor Domburg zet zich in voor een goed ontwerp. Na realisatie moet dit 
een goed woon- en leefklimaat opleveren.

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot 
een woongebied en een parkeerplaats.

Het ontwerp geven we vorm in overleg met aanwonenden. Een omvorming van het middengebied tot 
een parkeerplaats biedt extra kansen. De huidige parkeerplaatsen aan de Schuitvlotstraat en de 
Zuidstraat komen dan na realisatie van het terrein te vervallen. In 2018 brengen we het 
bestemmingsplan in procedure en stellen we het plan vast.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De kwalitatieve invulling van het gebied is tot stand gekomen in nauw overleg met 
omwonenden. Aan de Singel worden een aantal woningen geprojecteerd met aan de 
binnenzijde van het gebied een parkeerterrein. Aanwonenden hebben aangegeven een 
gedeelte grond te willen kopen. In de planvorming is dit meegenomen. Aanwonenden zijn 
tevreden over het ontwerp. Tevens wordt voorzien in een achteruitgang voor de 
museumlocatie. Hiermee wordt het terrein voor de toekomst beter ontsloten.

8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het 
Nehalenniagebied.

We onderzoeken samen met stakeholders de haalbaarheid van:
- de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum.
- de kwaliteitsimpuls van de hotels
- een ondergrondse parkeervoorziening
- het versterken van duinlandschap
- het maken van een hoogwaardige ontmoetingsplek.
Na deze fase maken we afspraken over het vervolgproces. 
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart



Kwaliteit
In augustus hebben we besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de nieuwbouw van 
het Marie tak van Poortvlietmuseum. Het gaat hier om de vraag of het droombeeld vanuit de 
visie in de praktijk realiseerbaar is, zowel financieel, technisch, stedenbouwkundig als qua 
waterveiligheid. Er is nog geen besluit genomen over het onderzoek van de haalbaarheid van 
de rest van het gebied. Het gaat dan om de kwaliteitsverbetering van de hotels, de openbare 
ruimte en de realisatie van een ondergrondse parkeerkelder.

Doelstellingen

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal 
projecten, zoals:
- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.
We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze 
projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

Maatregelen

8.022 We stellen het bestemmingsplan voor het Oranjeplein op.

Onderdeel van de toekomstvisie Veelzijdig Veere is de herontwikkeling van het Oranjeplein. Hiervoor 
stelde u in oktober 2015 het beeldkwaliteitsplan vast. Dit beeldkwaliteitsplan gebruiken we als basis 
voor het opstellen van het  bestemmingsplan. Het externe adviesbureau Rho maakt voor ons het 
bestemmingsplan. Hierbij betrekken we onze stakeholders zoals de Stadsraad Veere, de Stichting 
Veere en de Ondernemersvereniging Veere.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in 
Veere.

In 2010 kochten wij het Mijnenmagazijn (het hoofd- én het kantinegebouw). De Stichting BOEi 
verkende in mogelijke scenario’s voor herbestemming. Dit leidde nog niet tot concrete initiatieven, wel 
tot geïnteresseerde partijen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2020 
Niet gestart

8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering.

Door het opstellen van een beeldkwaliteitsplan blijft het jachthavengebied aantrekkelijk voor de 
havengebruikers, de toerist en de watersporters.
Onderdeel van de toekomstvisie Veelzijdig Veere is de opwaardering van het jachthavengebied 
Oostwatering. Hiervoor stelde u een gebiedsvisie vast met als ambitiescenario “Locatieontwikkeling, 
de plek centraal”. Dit scenario bleek niet haalbaar. Daarom stapten wij in 2018 over naar het scenario 
“Cafetariamodel”. Dit scenario maakt onderdeel uit van de door u vastgestelde gebiedsvisie.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020 



Doelstellingen

D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd.

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden 
stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel 
Woningbehoefteonderzoek.

Maatregelen

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale 
Walcherse woningmarktafspraken.

In 2019 maken we nieuwe regionale woningmarktafspaken met de gemeenten op Walcheren en de 
Provincie Zeeland. We doen dit aan de hand van de resultaten van het gemeentelijk en provinciaal 
woningbehoeftenonderzoek. Zo spelen we in op de (toekomstige) vraag naar woningen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
Tot op heden is het niet gelukt om nieuwe regionale woningmarktafspraken te maken. Daarom 
heeft de Universiteit van Utrecht in opdracht van provincie Zeeland een onafhankelijk 
deskundig onderzoek uitgevoerd en advies gegeven over het stand komen van nieuwe 
regionale woningmarktafspraken.  Zij adviseren om voor Walcheren een kwalitatief 
woningmarkt- en locatieonderzoek uit te laten voeren. Als het vervolgonderzoek uitgevoerd is, 
zijn alle ingrediënten aanwezig om nieuwe woningmarktafspraken te maken.  Dit moet een 
goede basis vormen voor toekomstig woonbeleid en nieuwe regionale woningmarktafspraken.

8.027 We maken een nieuwe verordening voor het gebruik van woning als tweede 
woning.

In het belang van de woningvoorraad moeten we voorkomen dat het aantal tweede woningen 
toeneemt. Zo blijven er voldoende woningen beschikbaar voor permanente bewoning.  De 
verbodsbepalingen in de verordening moeten handhaafbaar zijn.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te 
maken.

We verstrekken inwoners een goedkope lening, informatie en onze deskundigheid. Zo geven we 
uitvoering aan het woningverbeterings-en herstructureringsfonds.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

8.046 We maken nieuwe afspraken met Zeeuwland in 2019 en voeren die uit.

De huidige prestatieafspraken met Zeeuwland en de huurdersvertegenwoordiging lopen eind 2018 af. 
In deze afspraken hebben we de kwantiteit en kwaliteit van sociale huurwoningen vastgelegd.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 

Doelstellingen

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te 
voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle 
wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in 
beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en 



een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten 
over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in 
onze gemeente goed wonen en werken is.

Maatregelen

8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen.

Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. We vergroten het 
gebruiksgemak voor de gebruiker. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures 
afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet hebben wij een pilotstatus gekregen. Dit betekent 
dat we een uitgebreider bestemmingsplan mogen vaststellen. We mogen daarin namelijk ook 
relevante regelgeving uit andere beleidsvelden opnemen. Andere gemeenten mogen dit pas nadat de 
Omgevingswet geldig is geworden. We noemen dit het bestemmingsplan+." Hierin nemen we ook 
relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden op.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Op 14 december 2017 stelde de raad de onderwerpennotitie voor het bestemmingsplan+ vast. 
Op basis van de door de raad vastgestelde onderwerpen maken wij het bestemmingsplan+ 
(beleidsarm). Het bestemmingsplan+ actualiseert de nu geldende bestemmingsplannen voor 
de kernen/kommen. Daarnaast speelt het bestemmingsplan+ in op de nieuwe Omgevingswet. 
Doel is dat de raad voor de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet het 
bestemmingsplan+ vaststelt.

8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering van de 
Omgevingswet.

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze hun koers en ambitie bepalen. Wij bepalen welke 
gemeente we willen zijn: conserverend, calculerend, onderscheidend of vernieuwend. Ook bepalen 
we ambities op onderwerpen als delegatie en participatie. Dit bundelen we in een ambitiedocument en 
is het kader voor de doorontwikkeling van de organisatie en het maken een Omgevingsvisie.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit

8.044 De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen en treft 
voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. Dit doen we op basis van de 
ambitie die we hebben gesteld.

De implementatie van de Omgevingswet in Veere legde het college vast in het programma ‘Uitrol 
Omgevingswet’. De Omgevingswet is 2021 van kracht. De organisatie doet onderzoek naar de 
veranderingen die op ons af komen en treft voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. 
Daarnaast leiden we onze medewerkers op.
In de begroting nemen we op:
• Voor de totale implementatie € 260.000
• Voor inhuur capaciteit: € 122.000
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 

8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het 
gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving 
op.

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een overkoepelende visie maken voor het gehele 
grondgebied. Hierin leggen we vast wat het beleid is voor de leefomgeving voor de lange termijn. We 
beginnen met een startnotitie. Daarin maken we afspraken wat we gaan doen en welke proces daarbij 
hoort. Dit bepaalt ook de tijdsplanning.



Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Doelstellingen

D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed 
van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor 
de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met 
Walcheren.
We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het 
bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het 
programma Sport, Cultuur en Recreatie.

Maatregelen

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren.

Rijksmonumenten en andere waardevolle panden uit ons cultureel erfgoed zijn gebouwd in een tijd dat 
energiebesparing geen item was. Het isoleren van deze panden met respect voor hun waarde 
vraagt om onderzoek en een specialistische aanpak. Wij voeren dit duurzaamheidsproject in 
samenwerking met de gemeente Middelburg en Schouwen Duiveland uit.
Voor de uitvoering van dit project is €15.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
Vanuit het duurzaamheidsproject is de SCEZ Monumentenpaspoort aan het ontwikkelen. Het 
Monumentenpaspoort heeft als doel om eigenaren te stimuleren duurzaamheidsmaatregelen 
uit te (laten) voeren. Zodra dit Monumentenpaspoort definitief is kunnen eigenaren van 
rijksmonumenten en andere waardevolle panden een Monumentenpaspoort laten opstellen. 
Voor de kosten van het opstellen van een Monumentenpaspoort kunnen eigenaren een beroep 
doen op een bijdrage uit het beschikbare budget.

8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de 
waardevolle panden.

De raad stelde een financiële stimuleringsregeling vast. De bedoeling daarvan is daarmee 
onderhoud/verbouwingen of nader cultuurhistorisch onderzoek voor een bescheiden deel te 
ondersteunen.
Hiervoor is een budget van € 30.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
Voor het uitvoeren van onderhoud en herstel aan waardevolle panden zijn vanaf eind 2017 
door een 7 tal eigenaren aanvragen ingediend voor subsidie. Wij hebben hiervoor een subsidie 
beschikking afgegeven. Er is tot nu toe ongeveer € 20.000,00 aan subsidie toegezegd. In het 
laatste kwartaal van dit jaar zullen een aantal beschikkingen worden afgerond en uitbetaald.

Doelstellingen

D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners 
in de gemeente Veere.

Hiervoor is een uitvoeringsagenda vastgesteld. In 2017 zijn we gestart met de voorbereiding van 
multifunctionele accommodaties (MFA’s) in 4 kernen. Het soort voorziening verschilt per kern; van 
dorpshuis met zorgfuncties tot een multifunctionele accommodatie inclusief dorpshuisfunctie, 
kinderopvang, school en sport. De opgave per kern varieert ook van renovatie tot nieuwbouw.
Tijdens het opstellen van de programmabegroting 2019 zijn de meerkosten van de totale 



uitvoeringsagenda in beeld gebracht. Op basis daarvan verkennen we oplossingsrichtingen voor 
realisatie van de uitvoeringsagenda. Dit gaan we verder uitwerken in 2019.

Maatregelen

8.045 We kiezen in het eerste kwartaal van 2019 welke maatschappelijke voorzieningen 
we willen realiseren.

De uitvoeringsagenda wijzigt namelijk als gevolg van meerkosten.
Als duidelijk is welke maatschappelijke voorzieningen we gaan realiseren, omschrijven uiterlijk in het 
tweede kwartaal 2019 wat we wat we in welke kern gaan doen in 2019.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel, Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2019 
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meerpersoonshuish
ouden

euro COELO, 
Groningen

2018 617 741 Het gemiddelde 
totaalbedrag in 
euro's per jaar dat 
een 
meerpersoonshuis
ouden betaalt aan 
woonlasten.

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
8.1 Ruimtelijke 
ordening

1.335 1.441 1.330 1.227 1.197 1.153

8.2 Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen)

3.442 9.855 5.085 6.687 1.874 1.958

8.3 Wonen en bouwen 882 1.688 1.596 1.344 1.214 1.216
Totaal Lasten 5.658 12.984 8.011 9.258 4.286 4.327
Baten
8.1 Ruimtelijke 
ordening

1.080 309 120 120 120 120

8.2 Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen)

3.494 10.790 5.069 6.679 1.865 1.949

8.3 Wonen en bouwen 826 1.632 927 927 927 927
Totaal Baten 5.400 12.731 6.116 7.725 2.912 2.995
Resultaat -258 -253 -1.895 -1.533 -1.374 -1.331

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E 2019 2020 2021 2022 1000
Gebiedsontwikkeling WKP - projectleiding E 40
Herziening bestemmingsplan buitengebied E 20
Implementatie omgevingswet E 260
Implementatie omgevingswet - capaciteit E 122
Juridische kennis grondzaken E 20 20
Onderzoek waterbassins E 20
Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 40 40
Serooskerke-Oost - projectleiding E 30
Uitvoering Zeeuwse Kustvisie E 35
Uitwerking Visie Domburg - projectleiding E 40
Uitwerking visie Domburg - werkbudget E 70




