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We zien een duurzame gemeente Veere als een leefbare en welvarende samenleving, 
waarin iedereen begrip heeft en verantwoording voelt voor een duurzame samenleving. 
We willen nu, maar ook voor later, een leefbare en welvarende samenleving. Daarom 
moeten we nu in actie komen. 

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp en één van onze speerpunten. We willen als 
gemeente Veere CO2 reduceren en energieneutraal zijn in 2050. Energieneutraal 
betekent dat we alle energie die we verbruiken duurzaam opwekken. Om in 2050 
gemeente breed energieneutraal te zijn, gaan we samen met inwoners (collectieven) en 
ondernemers aan de slag. Een eerste belangrijke stap is het besparen van energie, het 
verminderen van het gebruik van gas (overstappen naar inductiekoken) en daarnaast het 
verduurzamen van de energieproductie, denk aan het opwekken van wind- en zonne-
energie. 

Onder Duurzaamheid valt niet alleen de energietransitie, maar ook: 

 het behouden en verbeteren van onze leefomgeving en natuur; 

 het toewerken naar een circulaire economie en afvalloze samenleving; 

 klimaatadaptatie 

 het verduurzamen van vervoer 

  

Regionale Energie Strategie Zeeland 1.0 
De Regionale Energie Strategie Zeeland 1.0 (RES 1.0) is de basis van de Veerse 
energietransitie. Zeeland stelde deze strategie als eerste van Nederland vast in 2020. We 
zien de RES 1.0 als de basis en strategie voor ons verdere beleid in Veere. De 
uitvoeringsagenda is opgesteld en komt eind 2021 ter kennisname naar de 
gemeenteraad.  

Programma Duurzaam Veere 2022-2025 
Naar verwachting stellen we eind 2021 een Programma Duurzaam Veere 2022-2025 
vast. Dit vervangt ons Duurzaamheidsplan 2017-2022. Onze visie op Duurzaamheid staat 
in de nieuwe Omgevingsvisie. In het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 geven we 
hier verder invulling aan. We stimuleren en faciliteren Duurzaamheidsinitiatieven. 

Warmtetransitie 
Een grote opgave de komende jaren is het verduurzamen van het verwarmen van 
gebouwen in de hele gemeente Veere. Hiervoor maakten we in 2021 een Transitievisie 
Warmte met uitvoeringsagenda. In de Transitievisie Warmte en de  uitvoeringsagenda 
geven we aan hoe we de gemeente Veere aardgasvrij gaan maken en overgaan naar 
duurzame warmtebronnen. Dit wordt een traject tot 2050 waarbij we eerst vooral 
energie gaan besparen. In 2022 gaan we in overleg met kernen om hier aandacht voor te 
vragen en te bespreken hoe we hier invulling aan gaan geven. Deze gesprekken en 
afspraken leggen we vast in zogenaamde (wijk)uitvoeringsplannen. 

Energie besparen en zorgen voor meer duurzame energie 
We besparen langzaamaan steeds meer energie. Verder besparen is een grote opgave 
voor 2022 en de komende jaren. Steeds meer inwoners en bedrijven hebben 
zonnepanelen op het dak en isoleren hun woning of bedrijf. We stimuleren zon-op-dak. 
We informeren inwoners, hebben een energieloket waar burgers en bedrijven terecht 
kunnen voor advies en we zetten een energiecoach in voor bedrijven. Tijdens periodieke 
milieucontroles bij bedrijven besteedt de controleur aandacht aan duurzaamheid en we 
controleren actief op de energiebesparingsplicht voor bedrijven met een groot verbruik. 
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We wekken in de gemeente Veere 36% (2019) van de hoeveelheid energie die inwoners, 
bedrijven en bezoekers in de gemeente Veere gebruiken duurzaam op. De windmolens 
op Neeltje Jans hebben hier een groot aandeel in. Het aandeel windenergie is groot, het 
aandeel zonne-energie is nog klein. 

In 2021 bereidden we beleid voor zonneparken voor, we leggen dit begin 2022 aan de 
gemeenteraad voor voor besluitvorming. In 2021 voerden we een potentieonderzoek en 
impactstudie voor kleine windmolens (<21 meter tiphoogte) uit. De uitkomsten hiervan 
leggen we met een advies aan de gemeenteraad voor in 2022. 

Duurzame mobiliteit 
We stimuleren en promoten duurzaam vervoer. Begin 2022 stellen we een visie op 
openbaar laden vast en gaan deze uitvoeren. 

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed 
Als gemeente hebben we een voorbeeld functie. We gaan daarom verder met het 
verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. Dit doen we in het project Multi 
Functionele Accommodaties (MFA). Daarnaast verduurzamen we ook onze andere 
gemeentelijke gebouwen op de natuurlijke monumenten. 

In 2022 stellen we een Sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast, die is 
opgesteld vanuit het landelijke Klimaatakkoord. Hierdoor krijgen we verder inzicht in het 
proces voor het CO2-arm en aardgasvrij maken van al ons maatschappelijk vastgoed en 
wat we met onze gebouwen gaan doen voor de korte, middellange en lange termijn. 

Uitvoering 
Duurzaamheid is als uitgangspunt ingebed in de organisatie en loopt daarom als rode 
draad door veel thema’s en maatregelen in deze begroting heen. Om beter grip te 
hebben op alles wat loopt, werken we met een Programma Duurzaamheid. Binnen dit 
programma splitsen we duurzaamheid in een aantal thema’s, te weten energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit en leefomgeving en duurzaam 
vervoer. Een stuurgroep en projectgroep zorgt voor de implementatie en borging van de 
benodigde acties. Daarnaast richten we in 2022 een duurzaamheidsfonds op om 
initiatieven te stimuleren. We monitoren hoe ver we staan met onze 
duurzaamheidsdoelen en zo nodig evalueren we of sturen we bij via de begrotingscyclus. 
Hierbij sluiten we ook aan bij de activiteiten via de samenwerking van de RES Zeeland. 

Communicatie en educatie  
Communicatie en educatie zijn belangrijk om de duurzaamheidsambities en -
doelstellingen te halen. Via communicatie en educatie zorgen we voor draagvlak voor het 
milieubeleid, bevorderen we milieuvriendelijk gedrag en stimuleren we de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven, bezoekers in de gemeente. We zetten actief 
in op communicatie en educatie via diverse kanalen. Natuur – en milieueducatie voor 
basisschoolleerlingen voeren we uit in samenwerking met gemeente Middelburg en 
Vlissingen via Terra Maris. Binnen de RES Zeeland is communicatie ook één van de 
speerpunten. 

 

D.11.01 We verbruiken minder energie dan in 2021 en de energie die we 
verbruiken is duurzamer dan daarvoor. 

We willen nu maar ook voor later een leefbare en welvarende samenleving. Daarom is 
duurzaamheid en de energietransitie een belangrijk onderwerp en één van onze 
speerpunten. We willen Co2 uitstoot verminderen en in 2050 willen we gemeente breed 
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volledig energie neutraal zijn. Dit doen we door energie te besparen en meer energie 
duurzaam op te wekken. Samen met inwoners (collectieven) en ondernemers gaan we 
aan de slag. Om na te gaan hoever we zijn gebruiken we de landelijke klimaatmonitor. 

 

 

11.14 We voeren de Regionale Energie Strategie uit. 
We willen de doelstelling uit het landelijke Klimaatakkoord behalen. Het 
doel is een CO2 reductie van 49% in 2030 en een reductie van 95% in 
2050 ten opzichte van het jaar 1990. 

  

Eind 2017 besloten het Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, NV 
Economische Impuls Zeeland, Enduris en de gezamenlijke gemeenten om samen een 
Regionale Energie Strategie (RES) te ontwikkelen. De RES is het instrument om op 
regionaal niveau tot een gedragen, integraal afgewogen meerjarenbeleid te komen. De 
definitieve RES wordt uiteindelijk ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2020  

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

De uitvoering van de RES 1.0 is een doorlopend proces en voortgang is te vinden 
op www.zeeuwsenergieakkoord.nl Als gemeente Veere zijn we actief betrokken bij 
uitvoering en plannen die onder de RES vallen.  De afgelopen periode maakte het 
Zeeuws Energie Akkoord een uitvoeringsplan voor de RES 1.0. In de 2e helft van 
2021 leggen zij  het uitvoeringsplan van de RES 1.0 voor aan de Zeeuwse colleges 
en ter kennisname aan gemeenteraden.  

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

8.070 We stellen een sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed op. 
Vanuit het Landelijke Klimaatakkoord worden er Routekaarten ontwikkeld voor de 
verduurzaming van Nederland. Eén van deze Routekaarten is de Routekaart 
Maatschappelijk Vastgoed, deze routekaart moeten we lokaal vertalen en invulling aan 
geven. Hiermee geven we inzicht hoe wij omgaan met ons vastgoed. Hierbij maken we 
ook een koppeling met onderwijshuisvesting en sport (verenigingen/ accommodaties), 
omdat zij een zelfde opgave hebben. Hiermee zorgen we voor eenduidigheid en inzicht 
voor de toekomst. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse 
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Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022  

Gestart 

 
Kwaliteit 

 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

8.071 We richten een duurzaamheidsfonds op. 
In het hoofdlijnenakkoord staat dat we een duurzaamheidsfonds opzetten. Met ingang 
van 2022 is hier geld voor beschikbaar. Eind 2021 stellen we criteria op voor het gebruik 
en vulling van het Veerse duurzaamheidsfonds en in 2022 gaat het van start. Hierbij 
maken we een koppeling met het nieuwe programma duurzaamheid. 

  

In de jaren 2022 t/m 2024 stellen we hier, conform de motie bij het financieel 
perspectief 2021,  een bedrag van € 300.000 voor beschikbaar. Vanaf 2025 is hier 
jaarlijks een bedrag van € 100.000 mee gemoeid. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse 

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

Gestart 

 
Kwaliteit 

We zijn bezig met de voorbereiding voor het duurzaamheidsfonds. Op 20 
september is er een RIB gepland met de gemeenteraad waar dit onderwerp aanbod 
komt. Dit koppelen we aan het duurzaamheidsprogramma. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

11.16 We voeren de Transitievisie Warmte uit 
In de Transitievisie Warmte en de  uitvoeringsagenda geven we aan hoe we de gemeente 
Veere aardgasvrij gaan maken en overgaan naar duurzame warmtebronnen. Dit wordt 
een traject tot 2050 waarbij we eerst vooral energie gaan besparen. 
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In 2022 gaan we in overleg met kernen en overkoepelende organisaties om hier 
aandacht voor te vragen en te bespreken hoe we hier invulling aan gaan geven. Deze 
gesprekken en afspraken leggen we vast in zogenaamde (wijk)uitvoeringsplannen. 

  

De uitgangspunten voor Veere de komende jaren zijn: 

  

 Het verminderen van de vraag dmv isoleren 

 Het verminderen van het gebruik van niet essentieel gas (overgaan naar inductie 
koken, warmtepompen en zonneboilers) 

 Bij bereidheid van bewoners opstarten van pilot/proefprojecten 

 Haalbaarheid onderzoeken of wijken van na 2005 all-electric kunnen maken 

  

De start is verder uitleggen wat de Transitievisie Warmte inhoud voor de kernen en in 
gezamenlijkheid bepalen wat de mogelijkheden zijn in de diverse kernen. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2050  

Doorlopend 

11.17 We voeren het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 uit 
Naar verwachting stellen we eind 2021 een Programma Duurzaam Veere 2022-2025 
vast. Dit vervangt ons Duurzaamheidsplan 2017-2022. Onze visie op Duurzaamheid staat 
in de nieuwe Omgevingsvisie. In het Programma Duurzaam Veere 2022-2025 geven we 
hier verder invulling aan. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2025  

Niet gestart 

11.18 We stellen beleid voor zonneparken vast 
We wekken in de gemeente Veere 36% (2019) van de hoeveelheid energie die inwoners, 
bedrijven en bezoekers in de gemeente Veere gebruiken duurzaam op. De windmolens 
op Neeltje Jans hebben hier een groot aandeel in. Het aandeel zonne-energie is nog 
klein. 

  

In 2021 bereidden we beleid voor zonneparken voor, we leggen dit uiterlijk begin 2022 
aan de gemeenteraad voor. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse 

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

11.19 We besluiten over het wel of niet gaan toestaan van kleine windmolens 
We wekken in de gemeente Veere 36% (2019) van de hoeveelheid energie die inwoners, 
bedrijven en bezoekers in de gemeente Veere gebruiken duurzaam op. De windmolens 
op Neeltje Jans hebben hier een groot aandeel in. 

  

In 2021 voerden we een potentieonderzoek en impactstudie voor kleine windmolens 
(<21 meter tiphoogte) uit. De uitkomsten hiervan leggen we met een advies aan de 
gemeenteraad voor in 2022. Naar aanleiding van het onderzoek kan de gemeenteraad 
besluiten over het wel of niet gaan toestaan van kleine windmolens. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse 

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

Gestart 

11.20 We vervangen de armaturen van de gymzaal in Schuttershof in Domburg en de 
gymzaal in Ons Huis in Meliskerke de uitvoering is met energiezuinige LED verlichting. 
Er is onderzoek gedaan door een energieadviseur naar de mogelijkheden van 
energiebesparing.  
 
De bestaande armaturen zijn versleten, er zijn géén materialen meer te krijgen voor 
reparaties. 

  

Portefeuillehouder: Adri Roelse, Pieter Wisse 

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

Niet gestart 
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