
 

 

 

Besluitenlijst raadsvergadering 
 
datum : 21 april 2021 

van : J.A. Fröling-Kok 

doorkiesnr. : (0118) 555 410  

afdeling : Griffie 

onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering 31-03-2021 

registratie code : 21B.03968  

 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 31-03-2021 

 

Aanwezig: 

Voorzitter : drs. R.J. van der Zwaag 

Griffier :  J.A. Fröling-Kok 

 

Leden: 

Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.L. Jacobse, A.N. te Sligte,  

A.W. Maris, J.M.I. Wisse en J. Melse 

Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P Blom, A. van Vliet, T. Lievense, P.H.J.L. Meijs en W.J.M. 

Rijken.  

Fractie DTV de leden: J.A. de Buck en S. Sparreboom. 

Fractie VVD de leden: L.V.M. van den Berg, C.C.W. van den Berge en M. Osté-Aarnoutse. 

Fractie CDA de leden: B.L.H. van Hese, L.C. Meijers en J.W. Sanderse. 

Fractie LvK het lid: S. van Kervinck. 

 

Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse. 

 

Afwezig:  

 

 
01 Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

 
02 Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

 
03 Spreekrecht voor burgers 

 

Achtereenvolgens maken de hieronder genoemde personen gebruik van het 
spreekrecht. 
Voor zover hun inspraakbijdrage ontvangen is, is deze aan het verslag toegevoegd. 
Hij wordt daarmee geacht onderdeel uit te maken van het verslag. Inspraakbijdragen 
die niet digitaal ontvangen zijn, maken wel onderdeel uit van de geluid- en 
beeldopnamen van deze vergadering. Deze opnamen dienen als het digitale verslag. 
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 de heer Marcusse namens de Dorpsraad Zoutelande  

 de heer Mosmans namens Atelier de Schapenkop 

 de heer Bierens namens de Zoutelandse Ondernemersvereniging Zomid  

 mevrouw Bulder 

 mevrouw Hoogendoorn namens Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Veere  

 de heer Maljaars  

 de heer Roelse 

 de heer De Regt namens de FOV  

 de heer Kloeg namens Kloeg Collection  

 de heer Van Rijswijk  
 
In reactie op vragen vanuit de raad geeft de heer Marcusse het volgende aan: 
Over een eerdere betrokkenheid van de Dorpsraad Zoutelande bij het onderwerp 
betaald parkeren kan hij niets zeggen. Daar was hij niet bij betrokken. 
Hij had zelf zijn parkeervergunning binnen een half uur. Er bereiken hem nu signalen 
dat het anderen niet lukt. 
Hij is blij met de bijstellingen; dat heeft in Zoutelande “de geest uit de fles gehaald”. 
 
In reactie op vragen vanuit de raad geeft de heer Mosmans aan dat de hoogte van 
de tarieven in Veere niet acceptabel is en dat het niet uit te leggen is aan toeristen. 
Tot op heden heeft de toerist het betaald parkeren tegen een veel lager tarief goed 
geaccepteerd. 
 
In reactie op vragen vanuit de raad geeft de heer Bierens aan dat hij niet betrokken 
is geweest bij gesprekken die in 1996 over betaald parkeren hebben plaatsgevonden. 
Hij is nog geen 25 jaar bestuurslid. In zijn tijd is er wel regelmatig op dit onderwerp 
geacteerd. Enkele jaren geleden is men met bussen naar het gemeentehuis gekomen 
om parkeren in Zoutelande gratis te houden. Dat is lang zo gebleven vooral dankzij 
een goede parkeerregulatie. Daar is met behulp van vrijwilligers voor gezorgd, Dat 
was Zoutelande “aan haar stand verplicht”. Die vrijwilligers zijn nu vanwege 
verhuizing of ouderdom niet meer beschikbaar. Er is geen sprake van obstructie 
vanwege het betaald parkeren. De heer Bierens geeft aan dat met de invoering van 
betaald parkeren er ook een verplichting vanuit de gemeente is om te voorzien in 
goed gastheerschap en handhaving. Weinig mensen zijn enthousiast over de manier 
waarop het nu gaat en de wijze van communicatie. 
De Zomid heeft in het overleg met de gemeente onderwerpen ingebracht die nog 
niet goed geregeld zijn. Ze hebben meegedacht en zijn kritisch gebleven. De 
gemeente is pas in maart gaan communiceren met de ondernemers. Dat is veel te 
laat. Er volgt een gesprek met de fractie van DTV over de betrokkenheid van de 
Zomid bij het BIZ en transferia. Partijen gaan in op het voorstel van de voorzitter dat 
gesprek op een later moment te vervolgen.  
 
Er zijn geen vragen aan mevrouw Bulder. 
 
In reactie op vragen vanuit de raad geeft mevrouw Hoogendoorn aan dat Koninklijke 
Horeca afdeling Veere 160 leden heeft. Zij krijgt veel vragen die in de richting gaan 
van haar betoog. Dat wil niet zeggen dat alle leden het daarmee eens zullen zijn. Ze 
bepleit dat medewerkers vanuit de horeca dichtbij het werk kunnen parkeren. 
 
Er zijn geen vragen aan de heer Maljaars. 
 
Desgevraagd laat de heer de Regt weten dat er nog geen inhoudelijke reactie 
gekomen is van het college op de brief van de FOV. 
 
In reactie op vragen vanuit de raad geeft de heer Roelse aan dat er 15 jaar lang 
geen betaald parkeren gewest is. Leg het goed uit aan inwoners en ondernemers 
ontzie hen en hanteer niet dit soort bedragen. Toeristen mee laten betalen mag. 
Maar laat dan alleen de dagtoerist mee betalen. Het water staat de ondernemers tot 
ver boven de lippen, boven de ogen. Hij snapt het niet als een coalitiepartij dat niet 
snapt. 
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In reactie op een vraag vanuit de raad geeft de heer Kloeg aan dat gedoeld wordt op 
de renovatie van de Duinweg. Daar liggen 3 hotels aan. Vanuit de ondernemers is    
€ 150.000,-- bijgedragen. Hij memoreert een rapport van Nyfer, uitgebracht in het 
2016 in het kader van de Toeristische impuls. Daar is nog steeds niets mee gedaan. 
De ondernemers hebben geen probleem met het belasten van de dagtoerist. Wel van 
burger en ondernemers. Voor investeringen zoals die aan de Duinweg moet de 
gemeente een meerjarige reservering maken. 
 
Er zijn geen vragen aan de heer van Rijswijk. 
 

 

 
04 Vragenuur 

 

Er worden geen vragen gesteld aan het college. 

 

 
05 Parkeren 

 

De fractie van de VVD vat haar betoog kernachtig samen met de oproep aan het 
college “Stel uit en doe iets!”. De fractie geeft aan dat er ongekend veel commotie 
ontstaan is rond de invoering van betaald parkeren. Het invoeren hiervan zal het 
aantal gasten nog sterker laten afnemen, dan de coronamaatregelen al doen. 
Bovendien zijn er nog veel pijnpunten op te lossen. De fractie pleit met het 
initiatiefvoorstel voor uitstel van invoering van het parkeerbeleid. 
 
De fractie LvK uit in stevige bewoordingen felle kritiek op de invoering van het 
betaald parkeren. Ook uit de fractie kritiek op het in eerste instantie niet plaatsen 
van het spreekrecht op de agenda van deze extra vergadering. De fractie stelt 
wethouder Wisse een aantal kritische vragen. De fractie sluit het betoog af met de 
opmerking dat met het weghalen van de bordjes met het tarief van 50 €, iedereen 
blij gemaakt is met een dode mus. 
 
De fractie van SGP/ChristenUnie vindt het beschamend dat deze vergadering nodig 
is. De fractie geeft met cijfers aan hoe groot de weerstand tegen het invoeren van 
betaald parkeren is. De fractie geeft aan wat er voor nodig geweest is om deze extra 
vergadering te beleggen. Een vergadering waarmee de coalitie een handreiking 
gedaan wordt om te komen tot een raad breed besluit: de handen op elkaar en niet 
de vuisten tegen elkaar. De fractie wil inzetten op een duale rol van de raad. 
Ingegaan wordt op de geraamde opbrengsten in de komende jaren. Ook deze fractie 
heeft een aantal vragen. Die zullen later gesteld worden. Men wil eerst het tij keren. 
 
Da fractie van PvdA/GroenLinks geeft aan dat het initiatiefvoorstel in combinatie met 
de motie, hinkt op twee benen. De fractie geeft aan te snappen dat Zoutelande geen 
betaald parkeren wil. En dat ondernemers getroffen worden door 
Coronamaatregelen. De fractie benoemt dat hiervoor steunmaatregelen in het leven 
geroepen zijn. De angst dat bezoekers minder zullen gaan besteden als gevolg van 
de parkeerkosten is een aanname. Dit lijkt voor ondernemers zwaarder te wegen dan 
de relatief geringe kosten van een jaarkaart voor medewerkers van 40 euro. De 
fractie  plaatst de invoering van betaald parkeren in het bredere perspectief van 
meebetalen voor de voorzieningen. Daar zal de toerist blij mee zijn. Aangegeven 
wordt dat diverse partijen tevreden zijn met het maatwerk dat geleverd wordt.  
 
De fractie van het CDA geeft aan dat de parkeerbelastingen vastgesteld zijn in 
december 2020. De fractie heeft veel waardering voor de snelheid waarmee het 
parkeerbeleid ingevoerd is. Daarbij zijn ook fouten gemaakt. Dat betekent niet dat 
het parkeerbeleid niet deugt. 
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In maart zijn de ondernemers in actie gekomen. Zij kregen steun. Dat snapt de 
fractie. Er is ook begrip voor de ondernemers. De fractie geeft aan dat er wat moest 
gebeuren ook om het autoverkeer in de badplaatsen terug te dringen. 
Voorgesteld wordt op basis van een evaluatie samen met de oppositie de knelpunten 
te inventariseren en te kijken daaraan gedaan kan worden. De motie reparatie 
inwoners heeft goede punten in zich voor een evaluatie. Een dag voor invoering het 
parkeerbeleid op de schop nemen is niet realistisch. 
 
De fractie van DTV ziet de files richting Zeeland weer komen. Gastvrijheid zal er 
zeker zijn. Ondernemers staan klaar. Betaald parkeren langs zeekant is wat iedereen 
wil. Het college is gaan meebewegen door inbreng vanuit de raad. Er zitten in de 
moties goede elementen en aandachtspunten. Morgen is het zo ver. Laten we van 
start gaan en op grond van een evaluatie de scherpe randjes er vanaf halen. Morgen 
alsnog het beleid gaan wijzigen moeten we niet willen. 
 
Wethouder Wisse dankt iedereen voor de inzet en bijdragen en betrokkenheid. Het 
college heeft ogen voor de zorgen die er zijn en leven. De ondernemers voelen de 
pijn van gevolgen van Coronacrisis. De horeca wil graag gaan starten. Er worden 
weer veel gasten verwacht. Vooral op het gebied van verblijfsrecreatie. 
Dat er weerstand zou zijn is onoverkomelijk. Ook als we het later zouden invoeren. 
Er wordt al lang gesproken over invoering van betaald parkeren. 
Hij somt een reeks aan argumenten op waarmee het college hoopt dat de raad 
goedkeuring verleent aan de invoering. 
 
In de tweede termijn geeft de VVD aan dat er draagvlak was om de toerist mee te 
laten betalen aan de voorzieningen. Nu ook inwoner en ondernemer moeten gaan 
betalen voor het parkeren, is het draagvlak weg.  
De fractie ziet te weinig van aanpassingen. Alle maatregelen zijn tijdelijk. In 2022 
gaan we gewoon terug naar hoe het college het bedacht had. 
De fractie doet een laatste oproep en hoopt dat de mooie woorden uit het 
collegeprogramma betekenis krijgen.  
 
De fractie LvK geeft in de tweede termijn aan geen antwoord gekregen te hebben op 
de 14 vragen die gesteld zijn. De reactie van de wethouder hierop roept veel 
ongenoegen op. Op verzoek van de voorzitter worden een aantal vragen nogmaals 
gesteld en later door de wethouder beantwoord. 
 
De fractie van SGP/ChristenUnie stelt in de tweede termijn nog een aantal concrete 
vragen.  
 
De fractie van PvdA/GroenLinks roept de wethouder op wat concreter te worden over 
een evaluatie van het parkeerbeleid. De fractie geeft aan het initiatiefvoorstel en de 
moties niet te zullen steunen. Wel stelt de fractie voor de goede punten mee te 
nemen in de evaluatie. 
 
De fractie van het CDA geeft aan begrip te hebben voor de geluiden vanuit de 
samenleving. Ze wil een vinger aan de pols houden en na een paar maanden 
evalueren. 
 
De fractie van DTV geeft aan dat de eerste motie alleen ging over inwoners. De 
fractie heeft het belang voor ondernemers aangekaart. Nu ligt er ook een motie voor 
ondernemers. De fractie heeft de het onderwerp besproken met veel partijen. Ze 
doet een oproep om de motie aan te houden. 
 
Wethouder Wisse laat in reactie op diverse vragen vanuit de raad, het volgende 
weten: 

 De prijs van de jaarkaarten 2022 en verder zullen meegenomen in de 
evaluatie. 

 De raad is eind 2020 akkoord gegaan met het tarief van 150 euro. Nu is het 
college tegemoet gekomen aan de wens van veel mensen. 



 5 

 In Domburg en Veere werden voorheen kraskaarten gebruikt. Daar werd in 
gehandeld. Ze blijven beschikbaar voor mensen die niet handig zijn met de 
pc. 

 De Visite minuutapp is bedacht in reactie op een verzoek van de dorpsraad 
Zoutelande. Nu is het tarief verlaagd naar 1 cent per minuut. Dat komt 
tegemoet aan de wens van bewoners. 

 Ook met de verlaging van het tarief van de jaarkaart wordt tegemoet 
gekomen aan de inwoners. 

 De 100.000 aan gederfde inkomsten zal ten laste komen van het 
parkeerfonds. Dit is in het leven geroepen om te zorgen voor een constante 
inkomstenstroom en voor investering (Toiletten, laadpalen etc.) 

 Naar de restcapaciteit in de woonstraten zal het college straks in een 
representatieve week onderzoek uit laten voeren. Dit kost ongeveer enkele 
duizenden euro’s. 

 Is er restcapaciteit in bepaalde straten, dan zou daarmee zo mogelijk ruimte 
geboden kunnen worden voor medewerkers van bedrijven. Zoutelande is 
daarvoor kansrijker. 

 Hij legt uit hoe de kosten voor een jaarkaart van 150 euro opgebouwd zijn. 
 De nu voorgestelde prijs van 100 euro is een mooie middenweg tussen het 

berekende tarief en de motie. 
 Het gebruik van de bordjes “Tageskarte” is verkeerd ingeschat. 
 Dat veranderd inderdaad niets aan het beleid. 
 Het college zal nog een formele reactie geven op de brandbrief van de FOV. 
 De petitie is nog niet officieel aangeboden. Desondanks heeft het college met 

de input in het voorliggende voorstel rekening gehouden. 
 Het plan is om het betaald parkeren na de zomer te evalueren. 
 In reactie op de vraag van de heer Kloeg laat hij weten dat ieder bedrijf voor 

werknemers een vergunning aan kan vragen voor 40 euro per jaar. Het is 
vervolgens aan werkgevers of ze die kosten al dan niet vergoeden voor hun 
werknemers. Voor de gemeente als werkgever is dat niet anders. 

 

 

 
05.01 Initiatiefvoorstel uitstel Parkeerbeleid 

 

De raad wordt voorgesteld: 

1. De invoering van het parkeerbeleid, zoals vastgesteld op 01-10-2020 uit te 

stellen tot 01-10-2021, en het parkeerbeleid van besluit 01-10-2020 voort te 

zetten tot 01-10-2021.  

2. De periode tussen 01-04-2021 en 01-10-2021 te gebruiken om het college te 

laten komen met een voorstel voor aanpassingen aan het vastgestelde 

parkeerbeleid. 

3. De inwoners en ondernemers, maatschappelijke en kerkelijke organisaties bij 

de aanpassingen te laten participeren en hen inspraak te geven in het 

parkeerbeleid. 

4. Restitutie te geven van de reeds betaalde parkeergelden, vergunningen etc. 

over de niet benutte periode aan inwoners en ondernemers. 

Er wordt hoofdelijk gestemd. 

Dit initiatiefvoorstel is met  

10 stemmen TEGEN (Sparreboom,  De Buck, Meijers, Sanderse,  van Hese. 

Lievense, Blom, Meijs, Rijken en van Vliet)  

en 9 stemmen VOOR (Maris, Wisse, te Sligte, Melse, Jacobse, Osté-Aarnoutse, van 

den Berge, van den Berg en van Kervinck): VERWORPEN 
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05.02 Prijscompensatie parkeren i.v.m. coronabeperkingen en gewenning 

 

De raad wordt voorgesteld 
Een addendum op te stellen behorende bij de Verordening parkeerbelastingen, 
waarin twee tarieven zijn gewijzigd: 
1. Het tarief van de Jaarkaart D/E te verlagen van €150 naar €100 in 2021. 
2. Het tarief dat via de VisiteMinuut-app wordt afgeboekt, te verlagen van €0,02 per 
minuut naar €0,01 per minuut. 

Er wordt hoofdelijk gestemd. 

Het voorstel is met  

10 stemmen VOOR (Sparreboom, De Buck, Meijers, Sanderse, van Hese. Lievense, 

Blom, Meijs, Rijken en van Vliet)  

en 9 stemmen TEGEN (Maris, Wisse, te Sligte, Melse, Jacobse, Osté-Aarnoutse, 

van den Berge, van den Berg en van Kervinck): AANGENOMEN 
 

 

 
5.03.01 Motie reparatie parkeerbeleid gericht op inwoners 

 

Verzoekt het college om: 

 Het tarief voor de Parkeerjaarkaart (geldig op D en E terreinen) aan te 

passen naar 75 euro. 

 De regeling voor 2e woningbezitters als volgt te wijzigen: 2e woningbezitters 

betalen € 40 voor vergunning op kenteken en krijgen 1/3 van het tegoed 

voor de visite-app. 

 Inwoners buiten de kern gelijk te behandelen als inwoners binnen de kern. Zij 

krijgen dus 1 parkeervergunning van die kern gratis, net als inwoners in de 

kern. 2e vergunning voor € 40. 

 Voor alle inwoners de 3e of volgende vergunning ook geldig te laten zijn in de 

zone van woonadres. 

 Een gratis parkeerterrein in de kern Zoutelande (of aan de rand) aan te 

leggen of in te stellen, zodat er altijd de mogelijkheid voor gratis parkeren 

blijft bestaan. 

 Alle verenigingen en kerken gelijk te behandelen. Dus niet de 1 mogelijkheid 

geven bezoekers 4 uur gratis parkeren, en de ander 10 parkeervergunningen 

geven. Uniform beleid te voeren voor deze specifieke groep. 

 De eindtijd van het betaald parkeren in Domburg en Veere aan te passen van 

21.00 uur naar 19.00 uur. 

 

Er wordt hoofdelijk gestemd. 

Deze motie is met  

10 stemmen TEGEN (Sparreboom, De Buck, Meijers, Sanderse, van Hese. 

Lievense, Blom, Meijs, Rijken en van Vliet)  

en 9 stemmen VOOR (Maris, Wisse, te Sligte, Melse, Jacobse, Osté-Aarnoutse, van 

den Berge, van den Berg en van Kervinck): VERWORPEN 
 

 

 
05.03.02 Motie reparatie parkeerbeleid gericht op ondernemers 

 

Verzoekt het college om: 

Werkgevers de mogelijkheid te geven een vergunning voor werknemers aan te 

vragen waarmee de werknemer overal in de kern waar het bedrijf gevestigd is mag 

parkeren. Dit tegen hetzelfde tarief als de gemeente Veere: € 40 per jaar.  

 
 



 7 

Er wordt hoofdelijk gestemd. 

Deze motie is met  

10 stemmen TEGEN (Sparreboom, De Buck, Meijers, Sanderse, van Hese. 

Lievense, Blom, Meijs, Rijken en van Vliet)  

en 9 stemmen VOOR (Maris, Wisse, te Sligte, Melse, Jacobse, Osté-Aarnoutse, van 

den Berge, van den Berg en van Kervinck): VERWORPEN 
 

 

 
06 Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 


