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Programma inleiding 

Wij zorgen voor een leefomgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De 
wereld om ons heen verandert continue en we veranderen daarin mee. Dat moet op een 
verantwoorde manier. Bij het maken van keuzes voor de toekomst betrekken we ons 
inwoners, bedrijven en gasten. Op die manier behouden we een gemeente waar het goed 
wonen, werken en recreëren is. En maken we keuzes op basis van een breed draagvlak. 

  

Het beleidsterrein VHROSV kent een aantal thema’s. De belangrijkste zijn de 
Omgevingswet, Duurzaamheid en Wonen. 

  

Omgevingswet 
Tot voor kort spraken we bij ontwikkelingen vooral over Ruimtelijke Ordening of 
Ruimtelijke Ontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet wordt het woord ‘ruimte’ 
langzaam vervangen door ‘fysieke leefomgeving’. Dit is omdat het steeds belangrijk is 
om naar de totale omgeving te kijken. Alle thema’s en beleidsvelden kunnen elkaar 
beïnvloeden of versterken. Straten, gebouwen en parken vormen samen één leef- en 
werkgebied. De elementen kun je daarom niet meer los van elkaar zien. De 
Omgevingswet heeft tot doel om meer in samenhang te kijken naar onze omgeving, 
procedures te versnellen en inwoners meer te betrekken bij het maken van beleid en 
plannen. 

  

In 2022 bereiden we ons voor op de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. 
We ontwikkelen een nieuwe manier voor de behandeling van vergunningaanvragen die 
sneller en transparanter wordt. Daarnaast gaan we afspraken maken over hoe we de 
omgeving gaan betrekken bij het maken van plannen. We doen dat al bij het opstellen 
van de Omgevingsvisie voor ons grondgebied. Deze visie stellen we in 2022 vast. Deze 
visie is de basis voor de manier waarop we onze leefomgeving gaan beheren en 
ontwikkelen na 2021. Tegelijkertijd werken we aan een nieuw bestemmingsplan voor de 
13 kernen, deze wordt ook in 2022 vastgesteld. Op 1 juli 2022 treedt de wet in werking. 
Vanaf dat moment starten we met het maken van 1 omgevingsplan voor alle kernen. 
Deze klus moet in 2029 klaar zijn.  

  

Duurzaamheid 
In de paragraaf Duurzaamheid is al beschreven wat de uitdagingen voor onze gemeente 
zijn op het gebied van duurzaamheid. Hierbij is ook aangegeven wat er precies voor gaan 
doen in 2021. In het programma VHROSV is concreter aangegeven wat we hier voor 
gaan doen in 2021. 

  

Wonen 
De woningmarkt is de afgelopen paar jaar weer flink aangetrokken en oververhit. 
Woningen worden sneller verkocht, koopprijzen stijgen en het woningaanbod is klein. We 
vinden het belangrijk om te zorgen voor een woningaanbod die gelijk opgaat met 
demografische ontwikkelingen. In Veere neemt de doelgroep 80+ naar verwachting 
significant toe. Inwoners willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar de 
woningvoorraad is daar niet op berekend. Er is een tekort aan levensloopbestendige 
woningen. Daardoor komt doorstroming niet op gang en is het niet alleen voor senioren, 
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maar ook voor starters en gezinnen lastig om aan een geschikte en betaalbare woning te 
komen. Inwoners stimuleren we ook aan de slag te gaan met hun huidige woning. 

De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare 
woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De 
afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een 
Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere. Samen met Zeeuwland wordt er gewerkt 
aan het realiseren van betaalbare koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze 
ook bij wederverkoop betaalbaar blijven voor onze eigen inwoners. En we onderzoeken of 
en flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om de Veerse woningmarkt in 
balans te krijgen. Dit thema werken we uit in een regionale Woonvisie Walcheren met 
een lokale woonvisie Veere. 

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 
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 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 

Wat willen we bereiken? 

D.8.01 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt 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. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

8.067 We werken het aandachtsgebied Mijnenmagazijn uit op basis van de Gebiedsvisie 
Veerse Meer. 
Het gebied rondom het Rijksmonumentale complex Mijnenmagazijn is in de Gebiedsvisie 
Veerse Meer aangewezen als aandachtsgebied. Inzet is om voor dit complex en 
omgeving, samen met stakeholders, een deelvisie te maken waarbij kaders worden 
gesteld voor herbestemming. Daarbij zoeken we aansluiting bij de omliggende omgeving 
en het aandachtsgebied oever van het Veerse Meer langs de Wulpenburgseweg. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 
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8.076 We werken de plannen voor Bouwlust III Aagtekerke verder uit in een 
beeldkwaliteits-, verkavelings- en bestemmingsplan. Daarna starten we met kaveluitgifte 
en het bouwrijp maken. 
Onderdeel van de dorpsontwikkeling Aagtekerke is de ontwikkeling van Bouwlust III. We 
pakken de uitgifte van woningbouwgronden in het project Bouwlust III in Aagtekerke op. 
De grondexploitatie en het stedenbouwkundig plan is in juli 2021 door de raad 
vastgesteld. Op basis van de stedenbouwkundige plannen wordt een beeldkwaliteitsplan 
en bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast onderzoeken we samen met het dorp 
Aagtekerke de mogelijkheden voor het verplaatsen van de skatebaan, naast het 
plangebied.   Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt gestart met de kaveluitgifte 
en het bouwrijp maken. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

8.077 We stellen een omgevingsprogramma met uitvoeringsparagraaf op voor de 
landbouw. 
De landbouw is volop in ontwikkeling. Opgaven op het gebied van een aantrekkelijk 
landschap (zoals klimaatverandering) en een vitale economie vragen om beleid op het 
gebied van de landbouw. In het kader van de omgevingsvisie stellen een 
uitvoeringprogramma op voor de landbouwsector. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

8.078 We brengen de 6e herziening voor het bestemmingsplan Buitengebied in 
procedure. 
Verschillende ruimtelijke initiatieven worden gezamenlijk opgenomen in een partitiële 
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

8.079 We werken het aandachtsgebied oever Veerse Meer/Wulpenburgseweg uit op basis 
van de Gebiedsvisie Veerse Meer. 
De oever van het Veerse Meer langs de Wulpeburgseweg is in de Gebiedsvisie Veerse 
Meer aangewezen als aandachtsgebied. Inzet is om voor deze oever, samen met 
stakeholders, een deelvisie te maken waarbij de bestaande functies worden geïntegreerd. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023  

Niet gestart 
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8.080 We faciliteren de locatieontwikkeling Calandplein Westkapelle. 
We onderzoeken de kansen en mogelijkheden waarbij de gemeente faciliteert in een 
integrale ontwikkeling voor woningbouw, parkeren en supermarkt. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023  

Niet gestart 

8.081 We faciliteren de herontwikkeling Oranjeplein Veere. 
We onderzoeken de kansen en mogelijkheden waarbij de gemeente faciliteert in een 
integrale ontwikkeling voor woningbouw, parkeren en supermarkt. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023  

Niet gestart 

8.082 We bereiden een Europese subsidieaanvraag voor ten behoeve voor de 
leefbaarheid in Domburg. 
Op basis van het onderzoek leefbaarheid en toerisme bereiden wij, samen met 
projectpartners onder regie van Promint, een Europese subsidie in het kader van Interreg 
Vlaanderen-Nederland voor dat inspeelt op het reguleren van toeristische druk op het 
gebied van verkeer in Domburg. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023  

Niet gestart 

Wat willen we bereiken? 

D.8.02 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de 
toerist: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur. 

In de afgelopen jaren zijn er voor meerdere kernen visies vastgesteld. Deze zijn voor een 
deel in uitvoering. Voor Domburg geldt dat op een aantal gebieden nog raadsbesluiten 
nodig zijn om een verdere invulling te kunnen geven. 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 beeldkwaliteitsplan Domburg geeft handvatten voor de algemene 
ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

8.054 We stellen een visie vast voor de herontwikkeling van de Westrand van Domburg. 
We onderzoeken de mogelijkheden voor een herontwikkeling van het recreatiegebied aan 
de Westrand van Domburg in samenhang met het verkeersonderzoek. We onderzoeken 
de thema’s die door de raad zijn aangedragen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt 
het overleg met de betrokken bewoners, ondernemers en belanghebbenden opgepakt. 
Eind 2022 nemen we een besluit over de Visie Westrand Domburg. 
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Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

De gewenste kwaliteit wordt bewaakt. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

8.083 We doen onderzoek naar het autoluw maken van Domburg 
De gemeenteraad heeft in juli 2020 ruimtelijke beleidskaders vastgesteld voor de 
revitalisering van hotel- en parkeervoorzieningen in het Nehalenniagebied.  Een van de 
ruimtelijke aspecten die bijdragen aan de leefbaarheid van dit deel van Domburg is het 
autoluw maken. In de plannen van hotel- en parkeerruimten wordt dit als uitgangspunt 
genomen en voor een belangrijk deel vormgegeven door een ondergrondse 
parkeergarage, grenzend aan het Nehalennigebied. In 2022 verwachten we,  in 
samenhang met de herontwikkelingen in het Nehalenniagebied (en omgeving), aan de 
hand van het uitgevoerde onderzoek naar het autoluw maken van en/of (een passende 
ontsluiting van) parkeergarages in Domburg, de voor voorbereidingen voor uitvoering te 
treffen. Het doel van het autoluw maken is: 

 het verbeteren van de leefbaarheid voor de inwoners van Domburg en 

 het verblijf in de kern aangenamer maken.  

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

Wat willen we bereiken? 

D.8.03 Vraag en aanbod op de woningmarkt zijn goed op elkaar afgestemd. 

Veere is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Wonen was, naast landschap, het 
belangrijkste onderwerp dat aangekaart werd tijdens de Trektocht door Veere voor de 
omgevingsvisie. Om prettig te kunnen wonen moeten inwoners zich thuis voelen in de 
gemeente Veere. Het fijne woonklimaat willen we behouden en versterken! 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

8.073 We onderzoeken welke maatregelen en instrumenten nodig zijn voor geschikte, 
duurzame en betaalbare woningen. 
De problematiek rondom de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare 
woningen in onze gemeente is het afgelopen half jaar steeds nijpender geworden. De 
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afgelopen maanden hebben we dit thema daarom met prioriteit opgepakt middels een 
Bestuursopdracht Betaalbaar Wonen in Veere. 

Samen met Zeeuwland wordt er gewerkt aan het realiseren van betaalbare 
koopwoningen binnen een constructie die borgt dat ze ook bij wederverkoop betaalbaar 
blijven voor onze eigen inwoners. We willen met de bouw van de eerste woningen met 
deze constructie starten in 2022. 

We onderzoeken of en in hoeverre flexwonen (tijdelijk wonen) een oplossing kan zijn om 
de Veerse woningmarkt in balans te krijgen. Dit thema werken we uit in provinciaal 
verband en binnen de bestuursopdracht betaalbaar wonen. 

We betrekken daarin, voor de korte en langere termijn, ook de opgave voor de 
huisvesting van doelgroepen als statushouders, arbeidsmigranten en mensen die 
uitstromen uit Beschermd Wonen.  

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

 
Tijd 

 

8.084 We geven samen met de 12 Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland 
uitvoering aan de Zeeuwse Woonagenda. 
Een aantal van de opgaven waar we als gemeente voor staan zijn complex en gemeente 
overstijgend.  Daar waar we samen meer en beter kunnen dan ieder voor zich werken we 
regionaal (Woningmarktregio Walcheren) en provinciaal samen. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

8.085 We evalueren en actualiseren de Regionale woningmarktafspraken Walcheren 
De Regionale Woningmarktafspraken Walcheren actualiseren we om aan te sluiten bij de 
nieuwe inzichten op de vastgoedmarkt en de bevolkingsontwikkelingen. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

8.086 We stellen een Woonvisie vast. 
De huidige woningmarkt is zeer dynamisch. Woonwensen veranderen snel en mensen 
zoeken naar alternatieven om in een krappe woningmarkt toch een geschikte 
woonoplossing te vinden. Er ontstaat een vraag naar flexibele en andere woonvormen. 
Daarnaast zien we dat woonbeleid een steeds integraler karakter krijgt. In 2021 startten 
we met het opstellen van een Walcherse Woonvisie met een Veere-specifiek deel. In 
2022 ronden we de Woonvisie af. 
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In de Woonvisie geven we aan welke doelgroepen we de komende jaren met name willen 
voorzien van passende woningen en hoe we de bestaande woningvoorraad willen 
verbeteren op de woonwensen. Daarnaast geven we aan op welke punten van belang zijn 
voor de opgaven zoals langer zelfstandig wonen en de energietransitie. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

8.087 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe 
prestatieafspraken voor 2023. 
Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst doet Zeeuwland ieder jaar voor 1 juli een 
bod op de volkshuisvestelijke opgave van de gemeente. Als het bod er ligt kan de 
gemeente alsnog wensen/input aanleveren. Na akkoord geldt het bod als 
prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente voor het opvolgende jaar er op. De 
uitvoering van de prestatieovereenkomst monitoren we in het bestuurlijk overleg. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023  

Niet gestart 

Wat willen we bereiken? 

D.8.04 Op 1 juli 2022 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 
gepland voor 1 juli 2022. We maken een Omgevingsvisie voor ons hele grondgebied en 
afspraken over de manier waarop we participeren en het vergunningenproces vorm 
geven. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

8.061 We maken 1 bestemmingsplan voor alle kernen. 
Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. 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: Chris Maas 

Startdatum: 10-12-2020 Einddatum: 01-07-2022  

Gestart 
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Kwaliteit 

We stellen een bestemmingsplan op voor de kernen. Dit bestemmingsplan speelt in 
op de nieuwe Omgevingswet. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

In het kader van het Programma Omgevingswet is ca. €70.000 opgenomen in de 
begroting voor het bestemmingsplan+. 

8.063 We maken  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. De balans tussen leefbaarheid en toerisme, maar ook onze 
woningbouwopgave is onderdeel van deze visie. We betrekken de samenleving bij het 
opstellen van deze visie. De raadswerkgroep Omgevingswet is actief betrokken bij het 
proces. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 30-06-2022  

Gestart 

 
Kwaliteit 

De inwonersparticipatie en expertinterviews zijn afgerond. De hoofdlijn  voor de 
omgevingsvisie wordt in september aan de gemeenteraad aangeboden. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

8.088 We actualiseren de nota grondbeleid. Daarin wordt relatie gelegd met de financiële 
paragraaf in de Omgevingsvisie. 
De Omgevingswet vraagt om een duidelijke koppeling tussen de visie op de fysieke 
leefomgeving en de manier waarop je kosten verhaalt. Dit is noodzakelijk om tot een 
effectieve en maximale dekkende manier van kostenverhaal te komen. Hiervoor is nodig 
dat je beschikt over een actueel beleid waarmee je inzichtelijk maakt hoe je de kosten 
verdeeld. Dit beleid hebben we nu niet. Daarnaast heeft de gemeenteraad in juni 2021 
ingestemd met de aanbeveling van de rekenkamercommissie om de nota grondbeleid te 
actualiseren. Om grondbeleid en beleid kostenverhaal te maken en vervolgens om te 
zetten in regels, wordt in oktober 2021 de vacature beleidsmedewerker grondzaken 
uitgevraagd. Om voor de toekomst dit beleid goed uit te kunnen voeren is een beperkte 
uitbreiding van de formatie nodig. 
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Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 01-07-2022  

Gestart 

8.089 We stellen een plan van aanpak op voor het maken van een dekkend 
Omgevingsplan voor de gehele gemeente 
Het Rijk verplicht gemeenten om in uitvoering van de Omgevingswet een Omgevingsplan 
vast te stellen. Dit Omgevingsplan is de opvolger van de huidige bestemmingsplannen. In 
een Omgevingsplan staan alle regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. 
Het omzetten van alle huidige bestemmingsplannen naar een Omgevingsplan moet in 
2029 klaar zijn. We maken hier een plan van aanpak voor. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 01-12-2022  

Niet gestart 

8.090 We stellen een nieuwe verordening vast voor de inrichting van een 
adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in Veere 
De Omgevingswet verplicht het instellen van een gemeentelijke adviescommissie. De 
bestaande commissies voor welstand en monumenten vervallen hiermee. We richten een 
nieuwe commissie in die past bij onze eigen cultuur en ambities. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 01-07-2022  

Niet gestart 
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Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop 
cijfer 

betrekking 
heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde euro CBS - Statistiek Waarde 
Onroerende Zaken 

2021 313 228 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 
1.000 
woningen 

ABF - Systeem 
Woningvoorraad 

2020 4,7 8,2 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 
woningen. 

VHROSV 32 Demografische druk % CBS - 
Bevolkingsstatistiek 

2021 93,2 81,2 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 33 Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

euro COELO, Groningen 2021 670 747 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per 
jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt 
aan woonlasten. 

VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

euro COELO, Groningen 2021 728 820 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per 
jaar dat een meerpersoonshuisouden 
betaalt aan woonlasten. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 
2021 

Primitieve begroting 
2022 

Primitieve begroting 
2023 

Primitieve begroting 
2024 

Primitieve begroting 
2025 

Baten       

8.1 Ruimtelijke ordening 371 203 42 42 42 42 

8.2 Grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen) 

4.751 2.695 5.801 2.832 2.146 1.206 

8.3 Wonen en bouwen 663 1.059 951 939 930 930 

Totaal Baten 5.786 3.957 6.794 3.813 3.118 2.177 

Lasten       

8.1 Ruimtelijke ordening 1.561 2.117 1.700 1.720 1.720 1.720 

8.2 Grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen) 

5.459 2.442 5.403 2.732 1.895 1.056 

8.3 Wonen en bouwen 1.105 2.288 1.451 1.273 1.281 1.281 

Totaal Lasten 8.125 6.847 8.554 5.725 4.896 4.057 

Gerealiseerd resultaat -2.339 -2.890 -1.760 -1.912 -1.778 -1.880 
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Prioriteiten 

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ 
Structureel 

Nieuw/ 
Bestaand 

2022 
Lasten 

2022 
Baten 

2023 
Lasten 

2023 
Baten 

2024 
Lasten 

2024 
Baten 

2025 
Lasten 

2025 
Baten 

Overgangsregeling kamerverhuur 2022 E Bestaand 65.000        

Herziening bestemmingsplan buitengebied E Bestaand 150.000        

Vormen van een duurzaamheidsfonds, t.b.v. 
duurzaamheids-doelstellingen (cfm. 
Hoofdlijnenprogramma) 

E Bestaand 100.000  100.000  200.000    

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen E Bestaand 40.000  40.000  40.000    

Omgevingsplan Veere 2029 E Nieuw   170.000  170.000  170.000  

Planologie (FTE) - beleidsadviseur - Verbeterplan RO S Nieuw 82.000  82.000  82.000  82.000  

Planologie (FTE) - Urenuitbreiding juridisch planoloog 
- Verbeterplan RO 

S Nieuw 10.000  10.000  10.000  10.000  

Grondzaken (FTE) - beleidsadviseur, opplussen 
functie - Verbeterplan RO 

S Nieuw 8.000  8.000  8.000  8.000  

Grondzaken (FTE) - medewerker urenuitbreiding - 
Verbeterplan RO 

S Nieuw 14.400  14.400  14.400  14.400  

Verbeterplan RO - Dekking door terugverdienen 
werkzaamheden via kostenverhaal 

S Nieuw  40.500  40.500  40.500  40.500 

Investeringen 

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.  
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