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01 Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en degenen die de 
raadsvergadering op afstand volgen, van harte welkom. 
 
In reactie op een vraag van de fractie van SGP/ChristenUnie laat hij weten dat de 
vergadering met 10 raadsleden, het quorum, zal plaatsvinden. Dit is zo afgespro-
ken in het presidium. 

 

 
02 Vaststellen agenda 

 

De voorzitter geeft aan dat er 4 moties vreemd aan de agenda ingediend zijn. 
Deze zullen na agendapunt 14 aan de agenda toegevoegd worden.  
 
Met inachtneming van deze toevoeging, wordt de agenda vastgesteld. 

 

 
03 Spreekrecht voor de burgers* 

 

De heer Mesu spreekt in namens VeKaBo en TOZ. Zijn inspraakbijdrage wordt 
aan de besluitenlijst toegevoegd en maakt daarmee onderdeel daarvan uit. 
In reactie op een vraag van de fractie van PvdA/GroenLinks geeft hij aan dat er 
inderdaad vraag is naar winterkamperen en dat het voor de minicampings ook 
met oog op de vooruitzichten van zware verliezen, een aanvulling kan zijn op het 
inkomen. 
 
Geconstateerd wordt dat we de vergadering gestart zijn met 1 raadslid minder 
dan het quorum. De heer van Hese (fractie van het CDA) voegt zich bij de verga-
dering. De vergadering wordt heropend in aanwezigheid van het quorum. 
 
De heer van Leeuwen spreekt in als regiovertegenwoordiger in de provincie 
Zeeland namens de Stichting vrije recreatie, over de gevolgen van de Coronacri-
sis. Hij bepleit het toeroepen van een halt op nieuwe toeristische verblijfsaccom-
modatie. Hij bepleit anderzijds wel het jaar rond verblijf op de vaste verblijfplaat-
sen op minicampings. En pleit voor het honoreren van de motie inzake winter-
kamperen. 
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04 Beëdiging raadslid vanwege vervanging wegens ziekte 

 

De voorzitter licht toe dat de heer van Vliet gebruik gemaakt heeft van een rege-
ling in de kieswet om zich vanwege een langer durende revalidatie, te laten ver-
vangen als raadslid. 
Hij geeft aan dat hij als voorzitter van de raad op 24 april, ingaande 25 april, be-
sloten heeft de heer van Vliet op zijn verzoek, tijdelijk, voor de duur van 16 we-
ken, ontslag te verlenen als lid van de raad. Per 16 augustus herleeft het raads-
lidmaatschap van de heer van Vliet van rechtswege. Als voorzitter van het Cen-
traal Stembureau heeft hij vervolgens de heer A.M.M. van Haperen benoemd tot 
raadslid in de opengevallen plaats.   
 
De voorzitter vraagt de heer Meijers (CDA), mevrouw Sparreboom (DTV) en Ma-
ris (SGP/ChristenUnie) zitting te nemen in de Commissie Onderzoek Geloofsbrie-
ven. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven en overige bescheiden van de 
heer van Haperen. 
Mevrouw Sparreboom doet namens de commissie verslag van de bevindingen en 
geeft aan dat de commissie de raad adviseert te besluiten tot toelating van de  
heer van Haperen als lid van de raad van Veere. 
 
De raad besluit unaniem de heer van Haperen toe te laten als lid van de raad. 
De heer van Haperen legt tegenover de burgemeester en in bijzijn van en quo-
rum van de raad, de belofte af. De felicitaties gaan vergezeld van een feestelijke 
bos bloemen. Der heer van Haperen neemt plaats aan de raadstafel. De heer van 
Hese verlaat de raadszaal. 

 

 
05 Vragenuur** 

 

De fractie van SGP-ChristenUnie heeft aangekondigd een aantal vragen in te willen dienen 

en krijgt hiertoe de gelegenheid. 

 

De fractie vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de casemanagers voor het be-

drijfsleven. Wethouder Maas geeft aan dat in het hoofdlijnenakkoord overeengeko-

men is één casemanager aan te trekken. Als gevolg van de Coronacrisis is daar nog 

geen invulling aan gegeven. 

 
De fractie vraagt waarom het college zich badinerend uitgelaten heeft over ondernemers als 

het gaat om overkappingen. Wethouder Roelse laat weten dat het niet zijn woorden 

zijn, maar de woorden van de verslaggever/ de krant. Ten aanzien van het investeren 

door ondernemers zegt hij toe de woorden van mevrouw Osté ter harte te nemen. 
 

De fractie vraagt naar mogelijke haperingen in de samenwerking met O.O.S.. 

Wethouder Wisse laat weten dat de samenwerking nog steeds goed is. Hij sluit niet 

uit dat de gevolgen van de coronacrisis voor O.O.S. kunnen leiden tot bijstelling van 

de eerder door dit bedrijf beoogde investeringsbijdragen. 

 

De fractie vraagt waarom de raad niet betrokken is geweest bij het opstellen van de 

kadernota. Wethouder Wisse geeft aan dat de door het college beoogde procedure 

ter kennisname voorgelegd is aan de raad. Daar is geen reactie op gekomen. In reac-

tie hierop laat de fractie van de VVD weten in het presidium bezwaar geuit te hebben 

tegen het doorschuiven van behandeling van de Burap en het samenvoegen van de 

behandeling daarvan met die van de kadernota. De fractie van SGP vraagt om een 

toezegging in 2021 wel betrokken te zullen worden aan de voorkant.  
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Wethouder Wisse bepleit een gezamenlijk optrekken bij de behandeling van de ka-

dernota. Er zal voldoende ruimte zijn voor inbreng van alle fracties. 

 

De fractie van SGP/ChristenUnie is bereidt in de zomer een extra raadsvergadering 

te houden. De voorzitter geeft aan de suggestie terug te laten komen in het presidium. 

Wethouder Wisse geeft aan dat de organisatie zijn handen vol heeft om alle zaken 

rondom de gevolgen van de coronacrisis in goede banen te leiden. De voorzitter 

sluit hierop aan. 

 

De fractie vraagt naar het beleid van het college met betrekking tot legeskosten voor 

evenementen die niet doorgegaan zijn/ niet doorgaan. Wethouder Maas geeft aan 

dat hiertoe op 21 april een collegebesluit genomen is. 

 

De fractie vraagt in hoeverre de Jeugdraad betrokken is of wordt bij beslissingen die 

te maken hebben met versoepeling van de corona maateregelen. Wethouder Maas 

geeft aan dat de Jeugdraad vanavond na twee maanden weer voor het eerst verga-

derd. Dit onderwerp komt daar aan de orde. 

 

 
06 Vaststellen ontwerp besluitenlijst 16 april 2020 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 
07 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad 

 

Als gevolg van de collegewisseling wordt de lijst met toezeggingen geactuali-
seerd. Voor deze vergadering komt dit agendapunt te vervallen. 

 

 
08 Beslissingen op bezwaarschriften tegen vestiging voorkeursrecht per-

celen Oostkapelle 

 

Voorgesteld wordt: De bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaren. 

De discussie heeft in de vergadering van 16 april plaatsgevonden en wordt nu 
niet herhaald. 
 
Het voorstel wordt met 6 stemmen voor (fracties van DTV, PvdA/Groen-
Links en CDA) en 4 stemmen tegen (fracties van SGP/ChristenUnie, Lijst 
van Kervinck en VVD) aangenomen. 

 

 
09 Aansluiting bij het SWVO 

 

Voorgesteld wordt: 
1. Instemmen met aansluiting bij het SWVO voor de inkoop, contractbeheer en 
facturatie van de Wmo-voorzieningen per 1-1-2021. 
2. Kennis nemen van de concept-dienstverleningsovereenkomst. 
3. De extra kosten 2021 t/m 2025 opnemen in de kadernota/financieel perspec-
tief. 

De heer te Sligte (fractie SGP/ChristenUnie) neemt deel aan de vergadering om 
over dit onderwerp het woord te kunnen voeren.  
De fractie van PvdA/GroenLinks uit haar bedenkingen tegen dit voorstel, maar 
kan desondanks nu instemmen. Wel vraagt de fractie de wethouder om in het 
vervolg als raad betrokken te worden. 
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De fracties van SGP/ChristenUnie, CDA, PvdA/GroenLinks en VVD geven aan in 
te kunnen stemmen met het voorstel. Enkele fracties hebben nog wat aanvul-
lende vragen. 
 
Wethouder Maas geeft aan dat SWVO en de nieuwe toegang de raad graag een 
keer welkom heten om te laten zien hoe zij de belangen van de gemeente behar-
tigen. Nieuwe aanbieders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen altijd nog 
aansluiten. Doelgroepenvervoer en hulpmiddelen lopen nu nog door in bestaande 
contracten. In alle opzichten is het een prima oplossing. We maken geen deel uit 
van de gemeenschappelijke regeling. 
 
De heer Te Sligte (SGP/ChristenUnie) verlaat de raadzaal. 
 
Met 10 stemmen voor, wordt het voorstel unaniem aangenomen. 

 

 
10 Conceptbegroting 2021 OLAZ 

 

Voorgesteld wordt: 
1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2021 van OLAZ; 
2. De tarieven en bijdragen uit de OLAZ begroting betrekken in de tariefbepaling 
voor de afvalstoffenheffing 2021. 

Er ontstaat een brede discussie tussen de raad en de portefeuillehouder en tus-
sen fracties onderling. Onderwerpen die de revue passeren zijn: 

 Hoe het kan zijn dat de raad besloten heeft tot invoering van Diftar en het 
college nu lijkt te besluiten Diftar niet in te voeren. 

 Waarom besluit het college Diftar niet in te voeren. 
 Als de raad besluit tot invoering, is het ook aan de raad om evt. op dit be-

sluit terug te komen. 
 In hoeverre worden de doelstelling van het gescheiden inzamelen van af-

val met of zonder Diftar gehaald? 
 Wat wordt beoogd met beslispunt 2? 

 Er is nu al een tekort van € 12.000,--. De fractie van de VVD voorziet een 

gigantisch tekort. Tarieven moeten kostendekkend zijn. Is er een maxi-

mumgrens voor de te hanteren tarieven? 

 Is een flexibele aanpak t.a.v. de tarieven over de jaren heen mogelijk? 

 Waarom zijn de tarieven niet eerder aangepast? 

 Het niet invoeren van Diftar lijkt in tegenspraak te zijn met het voorstel 

t.a.v. de begroting van Olaz. 

 Moet de milieustraat wel op de huidige wijze gehandhaafd blijven. 

 Kan de gemeente een afvalbakje verstrekken aan haar inwoners? 

 En andere vragen 
 
Wethouder Roelse laat in antwoord hierop het volgende weten: 

 Het verstrekken van een afvalbakje is een goed idee. Als een groot deel 
van de raad dat wenst en er budget voor heeft, dan wil het college er 
graag aan meewerken. 

 De raad gaat over wel of niet invoeren van Diftar per 1 januari 2021. Er 
komt een raadsvoorstel in de raad van juni. 

 En vraag m.b.t. oud papier gaat de wethouder navragen bij Olaz. 
 Voor wat betreft de milieustraat is het van belang te weten waar de afval-

stromen vandaan komen: van particulieren of van bedrijven? 
 Milieustraat: wat wordt er aangeboden particulier of bedrijfsmatig? 
 Afval scheiden moet. 
 De doelstelling van 100 kg per persoon per jaar gaan we niet halen. 

 
In de tweede termijn komen een aantal vragen en opmerkingen nog een keer te-
rug. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor de gescheiden inzameling op de 
vakantieparken en hoe omgegaan wordt met het afval van verhuurders van ka-
mers en Domburgse zomerwoningen. 
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In juni gaat het college de risico’s met de raad delen. Op basis daarvan kan de 
raad zijn eerdere beslissing heroverwegen. De raad verwacht bij dit voorstel ook 
een visie van het college op de vraag hoe de doelstellingen dan wel te realiseren. 
 
In reactie op een vraag ten aanzien van beslispunt 2, de tarieven, laat de voor-
zitter weten dat de gegevens meegenomen worden in de tariefbepaling. De ta-
rieven zelf worden, o.a. rekening houdend met deze gegevens, door de raad zelf 
vastgesteld bij behandeling van de begroting 2021. 
 
De Lijst van Kervinck stemt tegen het raadsvoorstel. 
De fracties van DTV, SGP/ChristenUnie, CDA, en VVD stemmen voor het 
voorstel. Daarmee wordt het met 9 stemmen voor en 1 stem tegen, aan-
genomen. 
 

 

 
11 Aanvullende belastingmaatregelen 

 

Voorgesteld wordt: 
1. Als belastingmaatregel het tarief voor terrassen in de verordening precariobe-
lasting 
2020 buiten werking te stellen voor de periode dat de horeca gesloten is op 
grond 
van de corona maatregelen van het kabinet. 
2. Start en einde van de belastingmaatregel te koppelen aan de periode waarin 
de 
maatregelen van het kabinet gelden. 

Het voorstel wordt unaniem met 10 stemmen voor aangenomen. 

 

 
12 Wijziging Verordening op de commissie Veere 2015 

 

Voorgesteld wordt: 
De Verordening op de raadscommissie Veere 2015 te wijzigen in verband met 
aanpassing en verduidelijking van de benoeming van commissieleden die geen 
raadslid zijn.  
Daartoe vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening op de 
raadscommissie Veere 2015 (2de wijziging); 

De fractie van het CDA stelt een aantal tekstuele aanpassingen voor. 
Met inachtneming van het verwerken van mogelijke tekstuele aanpas-
singen, wordt het voorstel unaniem, met 10 stemmen voor, aangeno-
men. 

 

 
13 Hamerstukken 

 

De hamerstukken worden zonder verdere beraadslaging, dan wel stemming, al-
len unaniem, te weten met 10 stemmen voor, vastgesteld. 

 

 
13.01 Aanwijzing leden GR 

 

Voorgesteld wordt: 
Gemeentelijke vertegenwoordigers aanwijzen in de gemeenschappelijke regelin-
gen de OLAZ, Orionis, De Zeeuwse Muziekschool en GGD Zeeland. 

Unaniem wordt conform het voorstel besloten. 
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13.02 Verlenen ontslag op verzoek van Rekenkamerlid 

 

Voorgesteld wordt: 

1. De heer van Leeuwen op diens verzoek met ingang van 1 mei 2020 eer-

vol te ontslaan als lid van de Rekenkamercommissie Veere. 

2. Het presidium te verzoeken te komen met een voordracht voor benoe-

ming en beëdiging van een nieuw lid van de Rekenkamercommissie. 
 

Unaniem wordt conform het voorstel besloten. 

 

 
13.03 Jaarrekening 2019 OLAZ 

 

Voorgesteld wordt: 
1. Instemmen met de jaarrekening 2019 van OLAZ; 
2. Instemmen met toevoeging resultaat OLAZ aan algemene reserve OLAZ; 
3. De afrekening 2019 nemen we mee in de jaarrekening en voegen we toe aan 
de voorziening egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 

Unaniem wordt conform het voorstel besloten. 

 

 
13.04 Begrotingswijzigingen 2020 OLAZ 

 

Voorgesteld wordt: 
1. in te stemmen met de begrotingswijzigingen 1 t/m 4 voor 2020 van OLAZ; 
2. a. de meerkosten in 2020 te dekken ten laste van de voorziening egalisatie 
  afvalstoffenheffing: 
b. de meerkosten vanaf 2021 structureel op te nemen in de begroting. 

Unaniem wordt conform het voorstel besloten. 

 

 
13.05 Jaarstukken Zeeuwse Muziekschool  2019 

 

Voorgesteld wordt: 
1. kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Zeeuwse Muziekschool. 
2. te vragen in komende jaarverslagen een vergelijking op te nemen van de aan-
tallen deelnemers met minimaal drie voorgaande jaren. 

Unaniem wordt conform het voorstel besloten. 

 

 
13.06 Ontslag en benoeming leden werkgeverscommissie Veere 

 

Voorgestel wordt: 

 De volgende raadsleden met ingang van 28 mei 2020  te benoemen tot 

lid van de werkgeverscommissie Veere voor de resterende zittingsduur 

van de raad: 

o De heer P.H.L.J. Meijs (fractie van PvdA/Groen Links) 

o De heer A.N. te Sligte (fractie van SGP/ChristenUnie) 

 De WGC te verzoeken uit haar midden een voorzitter te benoemen. 

 Desgevraagd eervol ontslag te verlenen aan de heer A.W. Maris en me-

vrouw C.C.W. van den Berge als lid van de werkgeverscommissie Veere; 
 

Unaniem wordt conform het voorstel besloten. 
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13.07 Benoemen commissieleden, die geen raadslid zijn 

 

De raad wordt voorgesteld te benoemen tot het einde van deze raadsperiode: 

 De heer J.Y.W. Steketee als lid van commissie RO (niet raadslid zijnde), 

namens de Lijst van Kervinck; 

 De heer L. Dalebout als lid van de commissie MO (niet raadslid zijnde), 

namens de fractie van de PvdA/GroenLinks. 

 De heer A.A.M. van Haperen, ingaande 16 augustus 2020 tot commissie-

lid (niet-raadslid zijnde), namens de fractie van de PvdA/GroenLinks. 
 

Unaniem wordt conform het voorstel besloten. 

 

 
14 Ingekomen stukken 

 

 

Stuk 14.01.25, Eerste begrotingswijziging Zeeuws Archief 
De Fractie van de VVD vraagt zich af of de gemeente met deze tweede verhoging 
van de gemeentelijke bijdrage wel in moet stemmen of ere voor moet kiezen een 
zienswijze in te dienen waarmee het Zeeuws Archief opgeroepen wordt binnen de 
begroting te blijven.  
De voorzitter laat als portefeuillehouder weten dat de kostenverhoging het gevolg 
is van een wettelijk verplichte koppeling aan het landelijk archief. Die moet er ko-
men. 
 
Stuk 14.01.28 en 14.04.08,  Informatie Orionis Walcheren 
Op verzoek van de VVD fractie zegt wethouder Maas toe informatie zodra deze be-
schikbaar is, met de raad te zullen delen. Hij geeft aan dat er ook een uitnodiging 
ligt voor een bijeenkomst op 10 juni, waarbij mogelijk al een update gegeven wordt 
van de actuele situatie. 
 
14.02.01 motie windturbines en zonnepanelen. 
De VVD fractie vraagt hoe het staat met het toetsingskader voor zon- en windener-
gie in Veere en of dit de zekerheid gaat bieden dat in de Natura-2000- en duingebie-
den windturbines en zonnepanelen niet mogelijk zijn. 
Wethouder Roelse laat in antwoord op de vragen van mevrouw Osté weten dat 
voor windenergie er een concentratiegebied is op Neeltje Jans en niet in de duinen. 
Hij zegt toe dat het toetsingskader voor wind- en zonne energie dit najaar naar de 
raad komt. 
 
Vragen van de VVD over de Zandsuppleties, zullen meegenomen worden bij behan-
deling in de commissie MO, zoals gevraagd door andere fracties. 
 
Stuk 14.04.03, NED-regeling 
De VVD fractie is ook van mening dat er kritisch naar deze regeling gekeken moet 
worden, maar vraagt zich af waarom er niet eerst afstemming met de raad gezocht 
is. 
Wethouder Maas geeft aan geen definitief besluit genomen te hebben. Daar gaat 
de raad over. Het college heeft gebruik gemaakt van de bevoegdheid om het vige-
rende beleid op te schorten. 
De VVD fractie trekt de vraag of het verstandig is als college dit soort belangrijke be-
slissingen te nemen zonder de raad daarin te betrekken, breder. 
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Wethouder Maas geeft aan dat de raad betrokken wordt bij al die onderwerpen 
waarbij de raad aan zet is. 
 
De fractie van de SGP vraagt naar aanleiding van 14.04.09 of de goedkeuring ver-
leend door de AvA. Wethouder Roelse beaamt dit en tevens dat daarmee de ge-
heimhouding op de stukken opgeheven is. 
 
Stuk 14.04: Ontwikkeling duurzaamheid  
De fractie van de PvdA/GroenLinks dankt voor de memo en vraagt aansluitend waar 
we staan ten opzichte van de doelstellingen die we onszelf gesteld hebben. Daarbij 
wordt gerefereerd aan de Quick scan. 
 
Wethouder Roelse zegt toe dat er een notitie in de maak is en zodra deze klaar is 
wordt hij gedeeld met de raad. 
 

 

 
15 Moties 

 

 

1. Motie Winteropenstelling minicampings, ingediend door alle frac-
ties in de raad.  

De fractie van de VVD licht de motie toe. 
De motie wordt unaniem aangenomen. 
Het college zegt toe hem zo spoedig mogelijk uit te zullen voeren. 

 
2. Motie P-10 gemeenten: ingediend door de fracties van VVD en 

CDA.  
De fractie van het CDA licht de motie toe.  
De motie wordt unaniem aangenomen. 
Het college gaat er mee aan de slag en roept andere fracties op hem on-
der de aandacht te brengen van de landelijke politiek. 

 
3. Motie Groenvoorziening in de openbare ruimte: ingediend door de 

fractie van PvdA/GroenLinks, VVD en CDA.  
De fractie van PvdA/GroenLinks licht de motie toe. 
Het college ontraadt deze motie niet. Het college kan er prima mee aan de slag. 
 
De fractie van SGP/ChristenUnie doet de suggestie eerst het groenbeleid te her-
zien en in dat kader dit voorstel te beoordelen. 
De fractie van het CDA doet de suggestie elke kern voor het groenbeheer een ei-
gen budget toe te kennen. 
Wethouder Wisse roept de raad op daar bij de perspectiefnota richting voor aan 
te geven. 
Lijst van Kervinck refereert eraan dat de bloembakken in Domburg aangeboden 
worden door de OBD en sluit aan bij het standpunt van de fractie van SGP/Chris-
tenUnie. 
De fractie van PvdA/GroenLinks is het eens met het snel behandelen van het 
Groenbeheerplan. 
De fractie van de VVD geeft aan dat het indertijd ook mogelijk was dat derden 
bijdroegen (stads en dorpsraden of ondernemersvereniging.) Goed om dat nog 
eens onder de aandacht te brengen en bewoners hier nu ook bij te betrekken. 
De fractie van DTV doet de suggestie de motie aan te houden en in het kader 
van de kadernota te verbreden. 
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De motie wordt met 6 stemmen tegen (fracties van SGP/ChristenUnie, 
LvK en DTV) en 4 stemmen voor (fracties van PvdA/GroenLinks, CDA en 
VVD) aangenomen. 
 

4. Motie horeca terrassen: ingediend door de LvK. 
LvK licht de motie toe: hij beoogt de horeca een steuntje in de rug te geven.  
Wethouder Roelse geeft aan dat het college de motie ontraadt. 
Verschillende fracties delen hun argumenten voor en tegen de motie.  
 
De motie wordt met 6 stemmen tegen (fracties van DTV, CDA en 
PvdA/GroenLinks) en 4 stemmen voor (fracties van LvK, SGP/Christen-
Unie en VVD) verworpen. 
 
Alle moties worden aan de besluitenlijst toegevoegd en maken daarmee onder-
deel uit van de besluitenlijst. 
 
De voorzitter schorst de vergadering, wenst de kijkers een fijne avond 
en geeft aan dat de vergadering na 10 minuten in beslotenheid hervat 
zal worden. 

 

 
Op advies van de voorzitter, besluit de raad de vergadering in beslotenheid 

voort te zetten. 

 

 

16 Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied 

 

Voorgesteld wordt: 

1. de planologische mogelijkheid voor het realiseren van recreatie-appartemen-

ten in het kader van de Nieuwe Economische Dragers te blokkeren. 

2. hiervoor een voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende digitale bestan-

den bekend onder planidentificatienummer NL.IMRO.0717.0157VBNedBgb-VG01 

vast te stellen voor het buitengebied van de gemeente Veere. 

3. Op grond van artikel 25 Gemeentewet geheimhouding opleggen over het in 

besloten vergadering behandelde en over de inhoud van de stukken die aan uw 

raad worden overgelegd. 

4. Hiervoor een budget van € 1.850,-- excl. btw beschikbaar stellen. 

5. Dit bedrag dekken uit het ontwikkelbudget ruimtelijke plannen. 

 

Wethouder Maas licht het volgende toe: 

De evaluatie herziening bestemmingsplan Buitengebied komt na de zomer. Aan-

sluitend volgt de 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied. 

Beoogd wordt deze eind van het jaar voor te leggen aan de raad. 

 

Mevrouw Louwerse licht toe dat het besluit dinsdag 2 juni gepubliceerd zal wor-

den in het gemeenteblad en de Staatscourant. Daarna is het openbaar. 

Bij publicatie zal er een goede kaart toegevoegd worden. 

Het buitengebied betreft het hele grondgebied van Veere minus de kernen. 

 

De fractie van het CDA vraagt of ook reeds ingediende aanvragen op grond van 

dit besluit afgewezen gaan worden. 

De fractie van de SGP/ChristenUnie vraagt zich af wat dit besluit doet voor de 

prijs van het vastgoed in het buitengebied. Ze wil ook graag weten wat 90% van 

de aanvragen in exacte getallen is. Een laatste vraag is hoeveel aanvragen er nu 

“on hold” staan. 

 

De fractie van de VVD merkt op dat de derde herziening van het bestemmings-

plan nog steeds niet van kracht is. Hoe is het dan mogelijk al een tijdslimiet te 

geven voor een 5e herziening?  Ook deze fractie maakt zich zorgen om initiatie-

ven die ingediend zijn en “on hold” staan. Wanneer worden deze aanvragen wel 
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of niet in behandeling genomen? En hoe wordt omgegaan met mensen die al wel 

contact gehad hebben over nieuwe ontwikkelingen? Het vraagt om grote zorg-

vuldigheid in dit soort gevallen. 

De fractie merkt op dat in bepaalde kernen op het gebied van leefbaarheid druk 

ervaren wordt, maar niet in het buitengebied. Ze roept op vooral te kijken naar 

Domburgse Zomerwoningen in plaats van het buitengebied. Ook bepleit de frac-

tie de doelen van de NED regeling in stand te houden niet weg te gooien. 

 

Met fractie van SGP/ChristenUnie vraagt zich af waar straks de grens gelegd 

wordt. Ze vindt het jammer dat er zo abrupt een slot komt op de NED-regeling 

en vraagt zich af waarom dat moet. Hoe gaan we zorgvuldig om met lopende za-

ken? 

 

Wethouder Maas laat in reactie op de vragen en opmerkingen vanuit de ver-

schillende fracties het volgende weten: 

 Bij de vragen zit ook aandachtspunten voor de evaluatie. Zoals bijvoor-

beeld de vraag van het CDA over mogelijke planschade. 

 Reeds ingediende aanvragen vallen niet onder het voorbereidingsbesluit. 

Hij noemt de Polredijk 2 en Koningin Emmaweg 26 als concrete voorbeel-

den. 

 Dit is wel het geval bij aanvragen voor het realiseren van een recreatie 

appartementen, die “on hold” staan op basis van een collegebesluit. 

 Is de hele procedure gevolgd dan volgt medewerking. Een en ander zal 

per geval bekeken worden. We willen een betrouwbare overheid te zijn. 

 Bij een nieuw bestemmingsplan buitengebied zal goed gekeken worden 

naar de waarde van het vastgoed. 

 De exacte aantallen aanvragen zijn niet bekend het gaat om 125 recrea-

tie eenheden van de 133 nieuwe eenheden in het kader van de NED-re-

geling. 

 In antwoord op de vraag van de fractie van SGP/ChristenUnie, met be-

trekking tot pagina twee derde alinea, merkt hij op dat de uitwerking niet 

in lijn is met de oorspronkelijke bedoeling. 

 Nogmaals merkt hij op zorgvuldig om te zullen gaan met aanvragen die 

er liggen. 

 De vierde herziening gaat om de strand slaaphuisjes in Dishoek.  

 Je hoeft met een herziening niet te wachten op het onherroepelijk zijn 

van een voorgaande herziening. 

 Ten aanzien van leefbaarheid en toerisme wil het college met de Raad 

scenario’s bespreken. Dan kan de raad richting geven. Dat betreft dan 

ook de Domburgse zomerwoningen. 

 De NED regeling is niet beperkt tot agrarische bedrijven, maar kan ook 

van toepassing zijn op bv een historische Walcherse schuur. 

 De raad wordt gevraagd dit besluit zo abrupt ze nemen, om daarmee een 

stroom aan aanvragen te voorkomen. 

 

Tweede termijn: 

 

In reactie op vragen in de tweede termijn, laat wethouder Maas het volgende 

weten: 

 Er is met enkele initiatiefnemers contact geweest over initiatieven. Hij 

heeft geen beeld van het aantal aanvragen. 

 En had een andere weg bewandeld kunnen worden maar het college heeft 

gekozen voor deze volgorde. 

 Met het nemen van een voorbereidingsbesluit, lopen we geen risico op 

planschade. 

 Met lopende aanvragen wordt verstandig en zorgvuldig omgegaan. 

 

De VVD fractie geeft aan het niet eens te zijn met de wijze waarop hiermee om-

gegaan wordt. 
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De fractie van SGP/ChristenUnie geeft aan in te kunnen stemmen met het voor-

stel met inachtneming van betrokkenheid van de raad bij herziening van het be-

stemmingsplan.  

 

Met 8 stemmen voor (fracties van PvdA/GroenLinks, CDA, SGP/Christen-

Unie en DTV) en 2 stemmen tegen (fracties van VVD en LvK) besluit de 

raad conform bovenstaand voorstel en daarmee: 

1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het buitenge-

bied van de gemeente Veere, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 

kaart, overeenkomstig de geometrisch bepaalde objecten vervat in het GML-be-

stand NL.IMRO.0717.0157VBNedBgbVG01 met de bijbehorende bestanden; 

2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag van be-

kendmaking, voor de duur van een jaar; 

3. Door het college van burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, 

tweede lid van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 van de Wet openbaarheid 

van bestuur opgelegde geheimhouding ten aanzien van het raadsvoorstel, het 

raadsbesluit en alle bijbehorende stukken te bekrachtigen. Geheimhouding te 

leggen op hetgeen in de besloten vergadering behandeld en besproken is. En te 

besluiten als datum van beëindiging van de geheimhouding de dag van bekend-

making van het voorbereidingsbesluit aan te houden. 

 

 




