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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 relatief groot winkelbestand binnen onze gemeente. De balans tussen het 
toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen staat onder druk. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. 
Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang. 

Wat hebben we bereikt? 

D.3.01 In 2020 werken we aan 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. 
 

 
Stand van zaken 
In 2020 is het rapport Leefbaarheid en Toerisme vastgesteld. Dit geeft een overzicht hoe Veere 
de impact van het toerisme ervaart. Dit rapport vormt een bouwsteen voor het Programma 
Toerisme. Dit programma vormt een integraal onderdeel van de Veerse Omgevingsvisie 2047 
en wordt in 2021 vastgesteld. De balans tussen een vitale, duurzame economie en de 
leefbaarheid voor inwoners staat centraal. 

 

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. 
Startdatum: 01-10-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
Herijking wacht op de behandeling van het hoger beroep tegen de 3e herziening 
bestemmingsplan buitengebied. 

 
Tijd 
Herijking wacht op de behandeling van het hoger beroep tegen de 3e herziening 
bestemmingsplan buitengebied. 

 
Geld 
 

3.019 We geven een vervolg aan de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek 
Leefbaarheid & Toerisme. 

We geven een vervolg aan het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme. Nu we de feiten en de gevoelens 
op het gebied van leefbaarheid en toerisme hebben geïnventariseerd is het tijd voor gewogen keuzes. 
Deze uitkomsten zijn een bouwsteen voor de nieuwe Veerse Omgevingsvisie en de ontwikkeling van 
het nieuwe ERT-beleid. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We werken de besproken groeiscenario's uit tot een ontwikkelkader verblijfsaccommodaties. 

 
Tijd 
De uitvoering loopt vertraging op door de werkinstructies voor het Corona virus. 

 
Geld 
 



 

3.020 We ontwikkelen nieuw ERT-beleid inclusief uitvoeringsagenda. 

Het huidige economische beleid is verouderd. In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling van een 
nieuw beleidsplan Economie, Recreatie en Toerisme (ERT) inclusief uitvoeringsagenda. We houden 
rekening met de uitkomsten van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme en het attitudeonderzoek uit 
2019. We betrekken de gemeenteraad, de Veerse ondernemers en de brancheverenigingen in dit 
proces. 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We hebben besloten om het nieuwe beleidsplan Economie, Recreatie en Toerisme niet in 2020 
vast te stellen. Het wordt een integraal onderdeel van de Veerse Omgevingsvisie 2047 als 
zijnde Programma Toerisme. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

3.021 In 2020 evalueren we de regeling voor de Nieuwe 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 wordt de bestaande regeling voor de Nieuwe 
Economische Dragers geëvalueerd. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  
 

 
Kwaliteit 
Op 1 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de Evaluatie Regeling nieuwe economische 
dragers gemeente Veere vastgesteld.  De door de raad vastgestelde wijzigingen zullen worden 
opgenomen in de 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

3.022 We onderzoeken de mogelijkheden voor het heffen van de toeristenbelasting op 
cruiseschepen. 

We starten in 2021 met het heffen van toeristenbelasting op cruiseschepen die in onze gemeente 
aanleggen. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
Agendapunt vervalt voor 2020. 

 
Tijd 
Agendapunt vervalt. 

 
Geld 
 

D.3.02 We ondersteunen de kwalitatieve 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.  
 

 
Stand van zaken 
Voorbeelden van dergelijke projecten die in 2020 zijn uitgevoerd zijn de workshops van the 
School of Life. Of het onderzoek dat per recreatieve bedrijfstak de kansen op het gebied van 
veerkracht, duurzaamheid en leefbaarheid in kaart heeft gebracht. VVV Zeeland heeft op 4 
locaties onze gasten geïnspireerd om Veere te ontdekken en startte een herstelcampagne 
tijdens de coronacrisis. Gemeente Veere heeft zich tijdens de coronacrisis sterk ingezet om de 
kwaliteit en veiligheid voor bezoekers en inwoners te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de 
coronaroutekaart, de strandwijzer en de coronacoaches om zo de bezoekersstromen te 



 

managen. Waar mogelijk hebben we ondernemers gefaciliteerd met compenserende 
maatregelen zodat zij beter konden inspelen op de coronamaatregelen. 

 

3.023 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie en voeren de 
Strategische Agenda Toerisme Zeeland 2020-2023 uit. 

Deze samenwerking werkt aan een toekomstbestendig Zeeuws toeristisch product. De Zeeuwse 
gemeenten, de provincie en de TUA hebben in 2019 gezamenlijk een strategische agenda opgesteld. 
De gezamenlijke missie is ‘Goed voor Zeeland!’. Voorbeelden van projecten zijn: 

 Ontwikkelen van Zeeuwse verhaallijnen voor promotie en marketing voor Zeeland; 
 Uitbouwen van het kennisnetwerk o.a. door ‘best practices’ te delen en basiscijfers te verrijken 

met kennis over de markt en de gast; 
 Samenwerking op het gebied van arbeidskrapte en mobiliteitsvraagstukken. 

De TUA is een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum 
Kusttoerisme en VVV Zeeland.  
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2023  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Door de komst van COVID-19 is het toeristische jaar 2020 anders verlopen. Hiernaast stopt 
VVV Zeeland en moet het samenwerkingsverband TUA anders worden ingericht. Dit heeft 
invloed gehad op het uitvoeren van de projecten van de TUA. Een nieuw plan wordt opgesteld 
en afgestemd met de gemeentes. Verder heeft de provincie in oktober een start gemaakt met 
het opstellen van de strategische visie "Bewuste bestemming Zeeland 2030". Veere neemt hier 
actief aan deel. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

3.024 In 2020 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 2019 met de toeristische sector een 
hernieuwd convenant gesloten, inclusief toetsingskader. Aanvragen of voorstellen voor een bijdrage 
worden na overleg met de sector aan het gemeentebestuur voorgelegd. 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De gezamenlijke inzet is een toekomstbestendig en duurzaam toeristisch recreatief product in 
een leefbare omgeving. Innovatie, onderscheidend vermogen en verbinding met cultuur en 
natuur staan hoog in het vaandel. Met dit budget worden er financiële impulsen gegeven zodat 
er nieuwe projecten, onderzoeken en ontwikkelingen worden opgestart die hieraan bijdragen.  
 
O.a. deze projecten hebben een financiële bijdrage ontvangen: pilot met deelauto's in 
Domburg, film de Slag om de Schelde, extra bijdrage bloemenakkerranden, workshops van the 
School of Life, flyer uitleg toeristenbelasting , upgrade van het beleefpad Oranjezon en het 
Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur. Door COVID-19 hebben diverse projecten niet 
plaatsgevonden en zijn deze veelal uitgesteld. 

 
Tijd 
 

3.025 We kennen een budgetsubsidie toe aan VVV Zeeland voor de periode 2020 en 
verder. 

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. 
In 2020 stellen we een nieuw budgetsubsidiebesluit op voor de jaren erna. We maken 
prestatieafspraken die we evalueren aan de hand van begroting, jaarrekening en activiteitenplan. 



 

Startdatum: 01-01-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Vanaf 2021 zal VVV Zeeland ophouden te bestaan. We voeren momenteel gesprekken met 
diverse organisaties om het toeristisch gastheerschap over te nemen. Het jaar 2021 wordt een 
tussenjaar waar we deze service op basisniveau uitvoeren. We werken aan een nieuw concept 
voor toeristisch gastheerschap vanaf 2022. Het is onze intentie om toeristisch gastheerschap 
onder te brengen bij diverse Veerse musea. De Zeeuwse marketing en promotie, het 
routebureau en het informatiemanagement wordt ondergebracht in een nieuw op te richten 
organisatie, de Zeeuwse Marketing Organisatie. Deze organisatie zal zich voor heel Zeeland 
richten op de promotie en marketing van wonen, werken, studeren en recreëren. Daar de 
oprichting van de ZMO is vertraagd, zal eerst de provincie deze taken tijdelijk op zich nemen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

3.026 We stellen beleid en een planologische regeling 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 regeling is nooit gemaakt. We zijn hier wel aan toe 
omdat steeds meer gebruik gemaakt wordt van kamerverhuur. Het hoofdgebruik van woningen voor 
permanente bewoning komt onder druk te staan. We stellen nieuwe regels, inclusief een 
overgangsregeling, op. 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het uitgewerkte beleid stond geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2020. 
Dat is doorgeschoven naar 11 februari 2021, zodat het beleid en de bijbehorende 
overgangsregeling in één keer vastgesteld kunnen worden. Het opstellen van een juridisch 
kloppende overgangsregeling die aansluit bij de wensen van de raad is een uitdaging. 

 
Tijd 
Na vaststelling van de regeling door de raad wordt ze opgenomen in het Bestemmingsplan+ 
om daarmee rechtskracht te verkrijgen. 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

11 Functiemenging % LISA 2019 46,1 49,6 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. 

12 Vestigingen (van 
bedrijven) 

per 1.000 inw 
15-64jr 

LISA 2019 221,1 168,7 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 



 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 

2020 
Realisatie 2020 Resultaat 2020 

Baten     

3.1 Economische 
ontwikkeling 

0 0 0 0 

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

760 553 447 106 

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen 

35 28 31 -3 

3.4 Economische 
promotie 

8.647 7.023 7.331 -308 

Totaal Baten 9.442 7.603 7.809 -205 
Lasten     

3.1 Economische 
ontwikkeling 

117 120 119 1 

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

736 654 455 200 

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen 

115 169 129 40 

3.4 Economische 
promotie 

552 425 240 184 

Totaal Lasten 1.520 1.367 943 425 
Resultaat 7.922 6.236 6.866 -630 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.  
  

Taakveld Resultaat V/N 

Economische ontwikkeling 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Het taakveld heeft een overschot van € 94.000. 
  
Het budget voor herstructurering bedrijventerreinen heeft een overschot van € 
66.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de Algemene Reserve. 

  
  
  

€ 66 

  
  
  

V 

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 
Op het taakveld is sprake van een overschot van € 43.000. 
  
Er is geen uitvoering gegeven aan herziening uitstallingen- en terrassenbeleid 
door covid-19. Hierdoor zijn er minder uitgaven. 

  
  
  

€ 31 

  
  
  

V 

Economische promotie 
Het taakveld heeft een overschot van € 492.000. 
  
Badstatus Domburg 
Er zijn bijna geen activiteiten geweest door covid-19. Van de besparing van € 
44.000 is € 25.000 niet beschikt uit de reserve. 
  
Dag- en verblijfstoerisme 
Er zijn bijna geen activiteiten geweest voor zorgtoerisme door covid-19. 
  

  
  
  
  

€ 44 
  
  

€ 25 
  
  

  
  
  
  

V 
  
  

V 
  
  



 

Forensenbelasting 
Er is een lagere opbrengst dan opgenomen in de begroting door minder en 
lager opgelegde aanslagen. 
  
Toeristenbelasting 
De inkomsten zijn € 457.000 voordelig. In het bedrag van 
€ 457.000 is een bedrag van € 72.000 opgenomen uit opbrengsten oude jaren. 
Op basis van de ontvangen aangiftes is er een meeropbrengst 2020 van € 
385.000 ten opzicht van het eerder afgeraamde bedrag van € 1.700.000. 

€ 35 
  
  
  

€ 457 
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V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


