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Aan: het college van B&W van de gemeente Veere 

Datum: 23 november 2016 

Uw kenmerk:SXO24576340 

Betreft: zienswijze op ontwerp omgevingsvergunning  

 

 

Geacht college, 

 

De Stichting Leefbaarheid Kom Domburg stelt zich op haar website het volgende doel: 

 

“Door het in de gaten houden van Provinciale en gemeentelijke beleidsplannen en grootschalige 

projecten van ondernemers en hierbij onze stem te laten horen, willen wij de leefbaarheid in de kom 

Domburg behouden en waar mogelijk verbeteren. Heel vaak worden gemeentelijke, Provinciale en 

zelfs landelijke beleidsplannen anders uitgelegd dan ze bedoeld zijn.” 

 

Het in de gaten houden dient niet letterlijk opgevat te worden, ook het indienen van zienswijzen en het 

voeren van beroepsprocedures behoort tot de mogelijkheden om het doel, de leefbaarheid in de kom 

Domburg te bevorderen, te verwezenlijken. 

 

Wij zijn van mening, en daarin worden wij gesteund door vele Domburgers en toeristen, dat het 

bouwplan van het vitaliteitshotel de leefbaarheid in de kom Domburg sterk zal aantasten. 

In deze zienswijze zullen wij u duidelijk maken waarom wij dat vinden. 

 

DE STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN 

 

Op 31 mei 2012 heeft de raad van de gemeente Veere de stedenbouwkundige visie en ruimtelijke 

randvoorwaarden voor de herontwikkeling locatie KPN-gebouw Domburg vastgesteld. 

 

Deze notitie stelt: 

 

“Uit het stedenbouwkundig onderzoek en inventarisatie is gebleken dat de herontwikkeling van de 

locatie vraagt om een aandachtige, subtiele en verfijnde benadering. 

Hoogteverschillen in het terrein, aanwezige waardevolle (cultuurhistorische) elementen, een ambitieus 

programma en een maatschappelijk gevoelige context staan niet toe dat het ontwerp- en 

ontwikkelproces deze kenmerken veronachtzaamd.” 

 

De maatschappelijke gevoelige context had moeten leiden tot overleg met de omgeving voor de 

ontwerpfase. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurd is in Veere bij de herontwikkeling van het Oranjeplein. Bij 

het KPN-gebouw heeft dit volledig ontbroken, de omgeving is pas geïnformeerd toen de plannen al 

vast lagen. Overleg over de bestemming en het volume is er nooit geweest. Een aandachtige, subtiele 

en verfijnde benadering zou niet geleid hebben tot deze notitie of dit plan.  

 

Vervolgens worden er een heel aantal randvoorwaarden genoemd. We noemen de belangrijkste: 

 

-1- De herontwikkeling van de locatie moet resulteren in een ruimtelijk cadeautje voor de directe 

omgeving. 
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De vele zienswijzen op de notitie en het eerste en enige burgerinitiatief in de gemeente Veere 

bewijzen dat dit niet het geval is. Aangezien we ervan uit moeten gaan dat deze zin niet cynisch is 

bedoeld, moeten we ervan uitgaan dat hier sprake is van een absolute basisvoorwaarde. De 

herontwikkeling dient niet alleen te voldoende aan de eis van een goede ruimtelijke ordening maar het 

dient zelfs een ruimtelijke cadeau voor de omgeving te zijn. Verschillende punten van de notitie en het 

bouwplan voldoen niet aan deze basisvoorwaarde. 

 

-2- Er zal sprake moeten zijn van een ruimtelijke wederkerigheid. 

 

Ruimtelijke wederkerigheid betekent op zijn minst dat het gebouw niet alleen gebruik maakt van zijn 

omgeving maar daar ook iets positiefs aan toevoegt, het gebouw mag nooit parasiteren op zijn 

omgeving. Zowel bepaalde voorwaarden uit de notitie als het bouwplan tonen aan dat er geen sprake 

is van ruimtelijke wederkerigheid. Verschillende punten van de notitie en het bouwplan voldoen niet 

aan deze basisvoorwaarde. 

 

-3- In programmatische zin moet het (vitaliteits)hotel een waarde toevoegen aan het bestaande 

(hotel)aanbod van Domburg.  

 

Ook in 2012 was wellness want daar hebben we het hier over, al een service die vele hotels leverden, 

zelfs campings bieden al de mogelijkheid van wellness. Het nabijgelegen zwembad in de Parel heeft 

ook wellness. Het hotel biedt in ieder geval geen enkele vitaliteit voor de omgeving want het bedreigt 

in ernstige mate de leefbaarheid van de omgeving. Het bouwplan voorziet in een zwembad, sauna en 

wellness voorzieningen en voegt dus geen waarde toe aan het bestaande aanbod in Domburg. De 

grootte van de hotelkamers staan nog niet vast maar zullen zeker niet de nu ingetekende 100 m2 

blijven, want daar is geen markt voor in Domburg. Ook in dat opzicht voegt het bouwplan niets toe aan 

het bestaande aanbod, het is meer van hetzelfde.  

 

-4- Naast de kwaliteitsslag voor de directe omgeving moet de ontwikkeling tevens een bijdrage  

leveren aan het behoud en versterken van de identiteit van Domburg als badplaats. 

 

 Het huidige KPN-gebouw is een parel vergeleken bij het toekomstige vitaliteitshotel. Het 

vitaliteitshotel tast de identiteit van Domburg enorm aan. Doordat de kavels geheel worden 

volgebouwd, straalt het hotel geen enkele klasse uit. Het enorme volume en de situering werken hier 

absoluut niet positief aan mee. De omgeving maakt geen kwaliteitsslag wanneer je een groot 

hotel/restaurant met een parkeerkelder met meer dan 100 plaatsen in een woonomgeving plaatst. 

Nergens wordt een dergelijke ontwikkeling gezien als een kwaliteitsslag, horecabestemmingen 

brengen enkel overlast met zich mee voor de vaste bewoners. 

Het bouwplan versterkt niet de identiteit van Domburg als badplaats want het is meer van hetzelfde. 

Domburg heeft trouwens de badstatus al verworven zonder het bouwplan, het belang van deze 

badstatus voor het welzijn van Domburg moet overigens niet overdreven worden.  

 

-5- Het toekomstige complex heeft een hoofdadres aan de Schelpweg. Dit betekent dat de hoofd 

entree (voor gasten en serviceverkeer) aan deze weg is gesitueerd. 

 

De Schelpweg is nu al overbelast, bij een goede ruimtelijke ordening hoort ook de vraag of de 

toegangswegen wel voldoen voor de verwachte verkeerstoename. Een parkeergarage genereert in 

ieder geval een hoop verkeer. 
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-6- De herontwikkellocatie heeft verschillende randen: Beatrixstraat, het groengebied, Schelpweg. 

Wellicht worden zelfs eigendommen aan de Weverijstraat bij de planvorming betrokken. 

Deze randen hebben ieder hun eigen kenmerken en karakteristiek. Het uitgangspunt is dat het 

complex zich voegt in de omgeving. Dit betekent dat de bouwmassa en de architectuur reageert op de 

randen. 

In ruimtelijke zin zal er sprake moeten zijn van een geleding in drie componenten: een hoofdgebouw 

aan de Schelpweg, een ‘parkwand’ en een straatwand aan de Beatrixstraat. Die geleding hoeft niet uit 

te sluiten dat er sprake is van een collectieve presentatie van het complex als (vitaliteits)hotel. 

 

Het worden inderdaad wanden, hoog en dominant, die de omgeving ernstig verstoren. Het complex 

voegt zich niet in zijn omgeving maar domineert het. De afbeeldingen in de notitie spreken deze 

voorwaarde tegen, een objectieve stedenbouwkundige zou dit toch gezien moeten hebben. 

Het bouwplan laat geen gelede bouw zien, alleen al door de doorlopende glazen ruiten op de begane 

grond aan de parkkant is dit niet mogelijk.  

 

-7- Indien de tussenliggende eigendommen op de hoek Beatrixstraat/Weverijstraat door initiatief 

nemer verworven worden, is hier een aansluitende herontwikkeling als hotel denkbaar. In dit geval zal 

aan de Weverijstraat de profilering als onderdeel van het hotel ondergeschikt moeten zijn aan die van 

het beeld van de totale straat. De Weverijstraat vraagt om een bescheiden ruimtelijke benadering. 

 

Ook hier ontbreekt elke motivatie waarom dit mogelijk zou moeten zijn, het maakt het hotel nog 

dominanter ten opzichte van zijn omgeving. Ook hier lijkt vooral het belang van de projectontwikkelaar 

leidend te zijn geweest. De huisvestigingsverordening 2e woningen staat dit ook niet toe, de notitie is 

dan ook in strijd met de verordening. De raad had dit moeten weten. Van een bescheiden ruimtelijke 

benadering is in het bouwplan geen sprake daarvoor is het te hoog, te rommelig en architectonisch te 

verschillend van de rest van de straat. 

 

-8- Aan de Schelpweg bevindt zich het representatieve hoofdgebouw c.q. het entreegebouw. Hier is 

de hoofdingang van het hotel en de bijbehorende voorzieningen. Op de begane grond liggen de 

receptie en hotellobby. 

 

Representatief ten opzichte van wat? De rest van het gebouw of ten opzichte van zijn omgeving? 

De receptie komt in de parkeerkelder en niet op de begane grond. Van een hoofdgebouw aan de 

Schelpweg is gezien het volume van de rest van het gebouw ook geen sprake. 

 

-9- Op het stedenbouwkundige niveau dat hier aan de orde is, vertaald duurzaamheid zich vooral in 

termen van gebruikswaarden, toekomstwaarden en belevingswaarden. Dit stelt eisen aan de 

flexibiliteit van de gebruiksmogelijkheden van het complex en de ontwerpkwaliteit in termen van 

‘tijdloos mooi’. 

Voor wat betreft de begane grondniveaus van de onderdelen van het complex wordt daarom geëist 

dat een extra hoge verdiepingshoogte (3,5 tot 4,0 m) gerealiseerd moet worden. Hierin ligt vooral een 

flexibele gebruiksmogelijkheid naar de toekomst besloten. 

Het aspect van de ontwerpkwaliteit (tijdloos mooi) komt aan de orde bij het onderdeel beeld kwaliteit. 

 

Een hogere verdiepingshoogte op de begane grond moet leiden tot een flexibele gebruiksmogelijkheid 

in de toekomst, een hele vage zin die wel tot een verhoging van het gebouw en een vergroting van het 

volume leiden, een motivering ontbreekt. En wat is tijdloos mooi? Het bouwplan kan in ieder geval niet 
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aangemerkt worden als tijdloos mooi, daar is het veel te rommelig voor. Het extreme volume van het 

bouwplan versterkt dit alleen maar, net zoals het tot de erfgrens bouwen. De belevingswaarde is 

hierdoor ook uitermate negatief, toekomstwaarden heeft het bouwplan niet. De hogere 

verdiepingshoogtes op de begane grond worden niet overal gehaald. 

De gebruikswaarden staan niet vast aangezien in de 2e fase de indeling van het gebouw nog 

aangepast kan worden. 

 

-10- Het parkeren voor gasten en personeel moet geheel op de eigen locatie opgelost worden. Hiertoe 

dient een gebouwde parkeervoorziening onder het complex te worden gerealiseerd. De 

parkeervoorziening wordt ontsloten vanaf de Schelpweg. 

Er dient uitgegaan te worden van minimaal 1,3 parkeerplaatsen per kamer. Deze norm dekt de 

behoefte van hotelgasten en personeel. 

 

Dan mag er aan toegevoegd worden dat het hier een tweepersoonskamer betreft van gemiddelde 

grootte, anders zegt de norm nog steeds niks. De parkeerkelder voldoet niet aan de geldende 

kwalitatieve parkeernorm. Het in en uitrijden zal tot file vorming op de Schelpweg leiden.  

 

-11- De mate waarin voorzieningen als restaurant, spa, wellness en fitness een medegebruik kennen 

door niet-hotelgasten, bepaalt in welke mate deze parkeernorm verder opgehoogd moet worden. Als 

gaandeweg de planvorming het programmatische concept meer uitgekristalliseerd wordt, dan zal het 

aspect van de te hanteren parkeernormen verder worden vastgesteld. Aan de hand van die normen 

zal een parkeerbalans opgesteld moeten worden. 

 

De notitie schept hier nauwelijks duidelijkheid en geeft vooral de projectontwikkelaar alle kans om de 

parkeernorm te beperken. Duidelijk is wel dat parkeernorm hoger moet liggen dan 1,3. Het feit dat het 

aantal kamers en de grootte ervan niet duidelijk is maakt het onmogelijk om het bouwplan aan de 

notitie te toetsen. 

 

-12- De bestaande villa is beeldbepalend voor de omgeving, maar geniet geen formele beschermde 

status. De mogelijkheid van behoud en aanpassing voor de beoogde functie geniet de voorkeur en 

moet nadrukkelijk onderzocht worden. Echter, indien goed onderbouwd aangetoond kan worden dat 

hergebruik niet haalbaar is, mag het object gesloopt worden. 

 

De villa staat op de lijst van cultuurhistorische belangrijke gebouwen van de provincie en de gemeente 

Veere, de gemeente heeft een inspanningsverplichting om de villa te behouden. Nergens uit de 

stukken blijkt dat het college enige moeite heeft gedaan om de villa te behouden. 

Dit ten onrechte. De projectontwikkelaar heeft ook niet aangetoond dat de villa niet behouden kan 

blijven. 

 

-13- Er mag voor dit ‘kopgebouw’ gebouwd worden tot in de westelijke perceelgrens, voor zover dit 

niet leidt tot het verlies van waardevolle (groen)elementen van het naastgelegen plantsoen. 

 

Wat zijn waardevolle groenelementen? De notitie noemt hier uitdrukkelijk dat er tot aan de 

perceelgrens gebouwd mag worden, waarom dit zou moeten kunnen is niet duidelijk. Wel duidelijk is 

dat bouwen tot aan de perceelgrens specifiek genoemd moet worden om het toe te staan. Bouwen tot 

aan de perceelgrens is dus niet gewenst tenzij specifiek genoemd. 
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-14- De maximale bouwhoogte van deze nieuwe villa bedraagt 12 m1.* Voor ondergeschikte 

bouwdelen/details is een hoogte tot 13,5 m1 toelaatbaar. Het basisprincipe bestaat uit een 

bouwvolume van 2 lagen met kap. De villa is eventueel geplaatst op een basement. De begane grond 

heeft een extra verdiepingshoogte. Het volume is afgedekt met een kloeke kap. 

 

De onderbouwing waarom dit allemaal moet kunnen ontbreekt. Het bouwvolume van 2 lagen en een 

kap betekent 3 verdiepingen, als het 4 verdiepingen zou zijn dan had de notitie dit moeten vermelden. 

Het bouwplan voorziet in 4 verdiepingen, dit is in strijd met de notitie en het raadsbesluit.  

 

-15- Aan de Beatrixstraat heeft het complex een maximale hoogte van 10 m1. Uitgegaan wordt van 

een basisopbouw van de volumes van 2 lagen met kap. 

Op de hoek met het park is een bescheiden hoogteaccent toegestaan tot 12 m1 (bijvoorbeeld door 

een verbijzondering van de kap op het hoeksegment). Dit creëert bovendien de mogelijkheid om hier 

op de begane grond een bijzondere functie te realiseren. 

 

De onderbouwing van het waarom ontbreekt, volgens de eerste basisvoorwaarde dient het gebouw 

een cadeau voor de omgeving te zijn. Waar nu een illegaal parkeerterrein op de bestemming wonen 

met de functie erf aanwezig is moet volgens de notitie 10 meter hoge bouw mogelijk zijn. Het cadeau 

bestaat er dan uit dat de Beatrixstraat geen zonlicht meer krijgt in de ochtend. De notitie is dus 

innerlijk strijdig en faalt in het uitwerken van de basisvoorwaarde van punt 1. Dit geldt voor alle punten 

waar bouwmaten genoemd worden. 

 

-16- De situering van het gevelvlak aan het park wordt mede bepaald door de kruindiameter van te 

handhaven waardevolle bomen in het groengebied. 

Zowel vanuit dit ‘groene belang’, als het belang van een geleding van het totale complex is het 

vertrekpunt dat dit tussensegment aan het park iets terug ligt ten opzichte van de bebouwing op de 

hoeken met de Beatrixstraat en de Schelpweg. 

 

Het bouwplan toont aan dat het tussensegment niet terug ligt ten opzichte van de bebouwing van de 

hoeken. Het groene belang is opzij geschoven voor het belang van de projectontwikkelaar. 

De kruindiameter bepaalt niet de situering van het gevelvlak in het bouwplan maar het gevelvlak 

bepaalt wel of een boom waardevol is.  

 

-17- Op de begane grond liggen de voorzieningen van het complex. De voorzieningen hebben een 

oriëntatie op het park (bijvoorbeeld door ook hier buitenruimten als terrassen en loggia’s te situeren). 

Deze begane grondlaag heeft een extra verdiepingshoogte. 

 

Het zwembad ligt niet op de begane grond van het gebouw maar ligt in een bijgebouw aan de 

achterkant. De notitie maakt er nergens melding van dat dit bijgebouw gewenst is, niet in de tekst en 

ook niet in de afbeeldingen. De situering van het zwembad in het bouwplan zorgt er ook voor dat 

vrijwel de hele kavel bebouwd wordt. 

 

-18- De maximale bouwhoogte bedraagt 12 m1 vanaf het 0-peil (= vloerpeil Beatrixstraat). 

 

Waarom deze maat is vastgesteld is niet duidelijk, het bouwplan is ook hoger dan 12 meter. 

Het vloerpeil lijkt ook arbitrair gekozen te zijn. 
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-19- Binnen deze spelregel zal het parkvolume altijd als tussensegment opgespannen moeten zijn 

tussen de bouwmassa’s aan de Beatrixstraat en de Schelpweg. Het is juist van belang om deze lange 

parkgevel tenminste te voorzien van geledingen op c.q. overgangen met deze hoeken. Het volume 

aan het park mag worden afgedekt met een kap (of kappen) of een plat dak. Het toepassen van een 

plat dak is niet in strijd met het welstandsbeleid (kappen gewenst). Hier wordt de mogelijkheid 

geboden om de relatief lange parkgevel ondergeschikt te houden door toepassing van een plat dak. 

De bouwhoogte is dan circa 10 meter (begane + 2 verdiepingen) 

 

De lange parkgevel is niet ondergeschikt aan de hoekbebouwing, geledingen ten opzichte van de 

hoeken ontbreken.  

 

-20- Op stedenbouwkundig niveau is de inzet gericht op een vanzelfsprekende inpassing van de 

nieuwbouw binnen het fijnschalige stadsweefsel van Domburg. In feite is er sprake van de afronding 

van een stedenbouwkundig blok. Passende bebouwing aan de Beatrixstraat en een heldere grens met 

het park zijn daarbij essentieel. 

Ook de architectonische vertaling van de stedenbouwkundige contouren moet vanzelfsprekend zijn. 

Dit is niet de locatie om een autonoom architectonisch statement te realiseren. 

Vanuit de bovengenoemde houding is het de ontwerpuitdaging om de balans te vinden tussen het 

aansluiten op de context en het vormgeven van een groot en bijzonder programma. 

Cruciaal is het vinden van de ‘juiste toon’ voor de parkgevel. Het is het enige deel van het complex dat 

niet aan een straat ligt en geen directe relaties via entrees met de openbare ruimte ontwikkeld. Toch 

moet juist deze gevel, samen met het parkje, er voor zorgen dat hier een betekenisvol moment 

ontstaat binnen de stedelijke structuur van Domburg. 

 

Er is geen sprake van een fijnschalig stadsweefsel maar van een typische dorpse structuur. Als er 

sprake is van een afronding van een stedenbouwkundig blok dan is de andere helft van dat blok de 

Weverijstraat. In een blok in een dorpse structuur dient men dan de maat van de Weverijstraat aan te 

houden, zowel de notitie als het bouwplan faalt hier volledig. Passende bebouwing aan de 

Beatrixstraat is gewenst maar dient dan wel een zelfde formaat te hebben als de overkant en niet 10 

meter hoog, ook dient de voorgevel rooilijn verder van de weg te liggen. Er is geen sprake van een 

heldere grens met het park als je tot aan de perceelgrens bouwt, en eigenlijk eroverheen. Een gebouw 

van dit volume maakt per definitie een architectonisch autonoom statement. Het bouwplan versterkt 

door zijn architectuur het autonome karakter van het gebouw. Een balans vinden is door het extreme 

volume en de situering op de kavels dan ook helemaal niet mogelijk. Een stedenbouwkundige zou dit 

toch moeten weten. Ook hier wreekt het zich weer dat er van een bestaand plan is uitgegaan en niet 

van de eis van een goede ruimtelijke inpassing. Ook het volledige gebrek aan bestuurlijke lokale inzet 

zal niet meegeholpen hebben om tot een ruimtelijk verantwoord plan te komen. Het dorpse karakter 

van het park verdwijnt door een bouwplan van dit volume, met deze bestemming en zo dicht op de 

perceelgrens gebouwd. Het betekenisvolle moment zal het opofferen van een publiek park zijn. 

 

-21- De functie van het complex moet afleesbaar zijn aan de architectuur. Daarnaast vraagt het 

beoogde programma om een architectuur die een bijdrage levert aan de identiteit van Domburg als 

een badplaats. 

De badplaatsarchitectuur wordt niet ‘geleend’ van trendy stijlen zoals die voorkomen en gehanteerd 

worden aan de bijvoorbeeld de kusten van  elgi  ,  ormandi  en Noord-Amerika. Domburg zelf heeft 

een rijke historie als badplaats. Gezocht moet worden naar een Domburgs DNA. 
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De architectuur van een badplaats is ver te zoeken in het bouwplan, boerenschuren op palen is de 

eerste associatie. Het Domburgse DNA is niet gevonden in dit bouwplan, de notitie maakt trouwens 

niet duidelijk hoe dit DNA er uitziet. 

 

-22- Ook de architectonische uitwerking van het complex zal, net als de stedenbouwkundige 

hoofdopzet, een balans moeten vinden tussen de profilering van het complex als geheel en het 

reageren op de verschillen van de randen waarop de gebouwonderdelen zijn georiënteerd. 

Indien de locatie aan de Weverijstraat bij de herontwikkeling wordt betrokken past hier ten opzichte 

van de rest van het complex een meer bescheidener architectuur. 

 

Het bouwplan is een architectonisch rommeltje dat helemaal niet reageert op de verschillende randen, 

de locatie aan de Weverijstraat is een dissonant in zijn omgeving, zoals het hele gebouw. 

 

-23- De overgangen tussen openbaar en privé zijn zorgvuldig vormgegeven. 

 

Als je zo dicht op de perceelgrens bouwt met zo’n groot volume is dit niet te doen en dat is dan ook 

niet gelukt. 

 

-24- Aan de Schelpweg passen stijlvolle hekwerken en groen om de toegang tot het complex te 

markeren. 

 

Beide ontbreken in het bouwplan, de toegang is ook te nauw. 

 

-25- Aan de parkzijde vormt het basement een heldere overgang tussen de parkruimte en het 

complex. Het niveauverschil tussen park en basement zorgt voor een zekere privacy van de functies 

op de begane grond. De buitengevel van begane grond en verdiepingen ligt bij voorkeur iets terug van 

het basement, waardoor er ruimte ontstaat voor terrassen en balkons. 

 

Onduidelijk is wat hier het idee was, in de tekeningen van het bouwplan is het niet terug te vinden. 

Kennelijk mag de bezoeker van het restaurant en de wellness wel in het park kijken maar niet 

andersom. De terrassen zijn niet ingetekend en de balkons inpandig anders zouden ze boven het park 

hangen. 

 

-26- Aan de Beatrixstraat staan panden direct aan de straat, of zijn er kleine intermediaire zones met 

privé stoepjes. 

 

Waarom je een gebouw dat veel hoger is dan zijn omgeving direct aan de straat zet is niet duidelijk, 

stedenbouwkundig is dat niet logisch, de notitie faalt dit te motiveren. 

 

-27-  an de  everijstraat staan alle panden in   n continue voorgevelrooilijn. Eenvoudige stoepjes 

markeren desgewenst de overgang tussen pand en straat. 

 

De voorgevelrooilijn wijkt ten opzichte van de bestaande bebouwing. Eenvoudige stoepjes gaan het 

straatbeeld niet redden. 
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-28- In een later stadium van de planvorming (als programma en ruimtelijke organisatie nader zijn 

uitgewerkt) kan, in samenwerking met de welstandscommissie, gezocht worden naar de ingrediënten 

van de te hanteren architectonische stijl. 

Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat het gebruik van traditionele en duurzame bouwmaterialen 

als baksteen en keramische dakpannen een substantieel onderdeel zijn van de gevels aan tenminste 

de Schelpweg, de Beatrixstraat en de Weverijstraat. 

 

De vele raampartijen domineren het gebouw, de donkere baksteen geeft het gebouw een sombere 

uitstraling. Dit terwijl het gebouw al heel veel zonlicht wegneemt.  

 

-29- De planvorming voor de herontwikkeling moet synchroon lopen met de planvorming voor de 

opwaardering c.q. herinrichting van het plantsoen. Immers, het ontwerp van het gebouw en het 

ontwerp van de herinrichting moeten nauw op elkaar afgestemd zijn. 

 

Een voorwaarde die duidelijk maakt dat het park ondergeschikt gemaakt wordt aan het gebouw. 

Herinrichting is trouwens een groot woord voor de voorgestelde werkzaamheden, regelmatig 

onderhoud van het groen is de enige opwaardering die er nodig is. 

 

-30- De vorige randvoorwaarde vereist dat gestart moet worden met een inventarisatie en inmeting 

van waardevolle elementen. 

Het harde uitgangspunt is dat de aanwezige graven en waardevolle bomen behouden blijven. 

 

Waardevolle bomen is een rekbaar begrip, als ze teveel licht wegnemen bij het hotel zullen ze al snel 

niet meer waardevol zijn. De bijgeleverde onderzoeken bevestigen dat vermoeden. Het gevolg zal zijn 

dat het gebouw nog meer het publieke park gaat domineren. De groene inpassing ontbreekt overigens 

helemaal in de notitie, dit ten onrechte. 

 

-31- Het groengebied blijft behouden als openbaar gebied. Aanpassingen aan de huidige inrichting 

zijn te typeren als een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het groengebied. 

Indien perse noodzakelijk of gewenst kunnen er marginale grenscorrecties plaatsvinden tussen het 

plantsoen en de herontwikkellocatie. 

 

Een voorwaarde die door de projectontwikkelaar lijkt te zijn geschreven. Nergens in de notitie of het 

bouwplan blijkt dat er een ruimtelijke verbetering in het groengebied is te verwachten. Grenscorrecties 

zijn slechts noodzakelijk omdat de projectontwikkelaar een veel te groot gebouw op een te kleine 

kavel wil neerzetten.  

 

-32- Het introverte plantsoen wordt omgevormd tot een betekenisvol pocketpark. 

De plek moet een grotere ruimtelijkheid krijgen dan in de huidige situatie, waarbij het plantsoen alleen 

georiënteerd is op de Schelpweg. Dit betekent dat er vanuit alle aanliggende straten doorzichten en 

looplijnen ontstaan. De parkgevel van het hotelcomplex moet bijdragen aan de beleving van het park. 

Dit betekent ook aan deze zijde het groen opener moet zijn. 

Vanuit het park zijn er geen directe ontsluitingen van het hotelcomplex. 

 

Het park wordt de tuin van het hotel, niet in naam maar wel in de werkelijkheid. Alle aanpassingen 

dienen slechts om het uitzicht van het hotel te bevorderen. Er is geen bouw van een hotel voor nodig 

om een aantal paden aan te leggen. De parkgevel van het hotel zal bijdragen aan de beleving van het 
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park maar op een negatieve manier. Het park verliest zijn publieke karakter wanneer er een hotel 

komt dat 12 meter hoog is en de hele zijkant van het park beslaat. De vele raampartijen en balkons 

verergeren de impact van deze wand op het park. Het park komt in de pocket van het hotel en is 

slechts betekenisvol voor de hotelgasten. Het opener groen betekent helaas dat de hele omgeving 

zicht krijgt op het massale hotel. De leefbaarheid van de omgeving gaat er op achteruit. 

 

-33- Een onderdeel van de herinrichting kan ook zijn om het gebied minder gevoelig te maken voor 

verrommeling en verwildering, waardoor het duurzamer mooi kan blijven. 

 

Gebrek aan onderhoud is het probleem, die gevoeligheid blijft ook bij een herinrichting. 

 

-34- Het ontwerp van de herinrichting zet in op een representatieve groene plek aan de hoofdstruc- 

tuur. Het gewenste gebruik beperkt zich tot rustige activiteiten: even zitten, er doorheen lopen als 

onderdeel van een langere wandeling, en het bekijken van de graven. Een profilering als speelplek 

past hier zeker niet. 

Ook kan gezorgd worden voor een continuïteit van trottoirs langs de parkranden. 

 

Even zitten om bekeken te kunnen worden door de hotelgasten of om in het lawaai van de airco van 

het hotel of de luchtverversing van de parkeerkelder tot rust te komen. Of om de file voor de 

parkeerkelder te bekijken. Een speelplek is niet gewenst want die mocht de hotelgasten eens tot last 

zijn.  

 

Steginga trapt in de val waar velen van zijn collega stedenbouwkundigen, maar ook architecten, al zijn 

ingetrapt. Men vergeet dat stedenbouwkunde een exact vak is en dat men door middel van een 

analyse van de omgeving tot objectieve bevindingen kan komen. Dit geldt zowel voor de maat en 

schaal maar ook voor architectonische kenmerken, verder bestaan er een aantal basisprincipes waar 

men rekening mee dient te houden. De notitie mist dit helaas allemaal. 

 

De notitie en dus het besluit van de raad mist elke onderbouwing waarom er op een extreme wijze 

afgeweken kan worden van het bestemmingsplan kom Domburg, een bestemmingsplan dat op het 

moment van het raadsbesluit nog maar een jaar oud was. 

Een bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening en dus moet men 

ervan uitgaan dat de afmetingen van de bebouwing en de bestemmingen zoals ze voorkomen in het 

bestemmingsplan leidend zijn bij de beantwoording van de vraag wanneer er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. 

 

De mogelijkheden van het bestemmingsplan zijn onvergelijkbaar met de mogelijkheden die de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden mogelijk maken. 

Veel grotere bouwvlakken, veel hogere goot en bouwhoogtes, er kan veel dichter bij de perceelgrens 

gebouwd worden, woonbestemmingen en erfbestemmingen worden vervangen door 

horecabestemmingen en een veel hogere bebouwingsdichtheid dan onder het bestemmingsplan is 

toegestaan. Het bestemmingsplan staat uitbreiding van hotels slechts toe op bestaande 

horecabestemmingen en niet op een bedrijfs- of woonbestemming. Uit de stukken blijkt dat de notitie 

van een bestaand plan uitgaat, en niet van wat stedenbouwkundig gezien mogelijk of gewenst is. Er 

ontbreekt een stedenbouwkundige analyse van de omgeving, de korrel van het gebied is niet bepaald. 

Hierdoor ontbreekt een objectieve maatstaf waaraan bouwplannen getoetst kunnen worden wanneer 

ze in strijd zijn met het bestemmingsplan. 
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De notitie maakt niet duidelijk waarom het hotel zo dicht op de perceelgrens met een publiek park of 

begraafplaats gebouwd zou moeten kunnen worden. Door het volume van het hotel ten opzichte van 

het park/begraafplaats domineert het hotel zijn omgeving volledig, balkons en ramen versterken dit 

nog. Een publiek park wordt gebruikt als ruimtelijke inpassing van een groot hotel, de openbare groen 

functie van het park verdwijnt hier door. De notitie vergeet te motiveren waarom openbaar groen 

geofferd moet worden aan een privébelang, vanzelfsprekend en in overeenstemming met staand 

beleid van de gemeente Veere is het in ieder geval niet. 

 

Woon- en bedrijfsbestemmingen vervangen door een horecabestemming van het niveau 1c, waarbij 

er zowel een hotelfunctie als een restaurant functie als een wellness functie mogelijk is en ook 

nagestreefd wordt, leidt tot een veel grotere belasting van de omgeving. 

De notitie maakt nergens duidelijk waarom dit acceptabel zou zijn, aangezien de notitie een 

verandering van bestemming mogelijk maakt had dit gemotiveerd moeten worden, dit is ten onrechte 

niet gebeurd. 

 

Ondanks dat het een vitaliteitshotel moet worden is er geen enkele verplichting in de notitie 

opgenomen voor groen op eigen terrein, daar gebruikt men het publieke groen voor. 

Het verschil met het Badhotel kan niet duidelijker uitgedrukt worden. 

 

De schaduwstudies bewijzen in wezen al dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening, 

het gebouw werpt zijn schaduw af over een hele woonwijk en ontneemt verschillende huizen voor 

altijd het genot van een mooie ochtendzon. 

 

Het raadsbesluit wijkt af van zowel voorgaand beleid als volgend beleid, het is in strijd met het 

bestemmingsplan en het wijkt af van de visie Domburg. Het is een vreemde eend in de bijt. 

Het raadsbesluit maakt een ontwikkeling mogelijk die niet gestoeld is op de door de raad vastgesteld 

beleid maar op de wensen van een projectontwikkelaar. 

 

Het raadsbesluit is genomen in strijd met een goede ruimtelijke ordening en verschillende algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en kan hierdoor niet als basis dienen voor het college besluit. 

 

Het collegebesluit is in strijd met het raadsbesluit en dus heeft het college niet de bevoegdheid om de 

omgevingsvergunning te verlenen. 

 

 

DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

 

Een ruimtelijke onderbouwing dient aan te tonen dat een bouwplan dat in strijd is met het 

bestemmingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Nu vast is komen te staan dat de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening is het 

onmogelijk dat de ruimtelijke onderbouwing hierin slaagt. 

Nu de ruimtelijke onderbouwing daarin faalt, voldoet het collegebesluit niet aan de vereisten van de 

wet en dus dient de omgevingsvergunning niet verleend te worden. 

Alle bezwaren die er tegen de stedenbouwkundige randvoorwaarden gelden, gaan ook op voor de 

omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing, ze mogen dan ook als herhaald worden 

beschouwd. 
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Verder faalt de ruimtelijke onderbouwing ook op andere punten, zonder volledig te zijn noemen we de 

hoofdpunten: 

 

-1- Een ruimtelijke onderbouwing dient als motivering van een collegebesluit en is daarom ook een 

stuk van het college. In een relatief kleine gemeente als Veere worden ruimtelijke onderbouwingen 

geschreven door lokale bureaus, deze bureaus staan aan de kant van het college en niet van de 

planindiener. Bij het voorliggende plan is het andersom: de ruimtelijke onderbouwing is geschreven 

door een bureau dat afhankelijk is van de planindiener en niet van het college. Het college heeft zich 

laten vertegenwoordigen door ingehuurde krachten op elk niveau. 

Doordat de verantwoordelijke wethouder zich ook nog eens niet of nauwelijks met de plannen heeft 

bemoeid is het resultaat dan ook niet moeilijk te raden: er heeft geen afweging van belangen 

plaatsgevonden, er is geen rekening gehouden met staand beleid en het hele stuk is alleen maar ten 

gunste van het bouwplan geschreven. Het belang van een goede ruimtelijke ordening en een 

duurzame stedelijke ontwikkeling is volledig uit het oog verloren. 

 

-2- “Het entreegebouw van de telefooncentrale zou de status van gemeentelijk monument zeker 

verdienen. Het is opgenomen in ’De monumenten van Nederland’, deel Zeeland blz. 96, uitgegeven 

door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Bovendien staat het vermeld in ‘Op Stoom’ (blz 23-25), 

door T. Franken, een uitgave van de provincie Zeeland, waaruit de betekenis voor de provincie blijkt. 

Het hoofdgebouw bestaat uit een markante gevel in zakelijk expressionistische stijl. Gevelopbouw, 

gebruikte bouwmaterialen, detaillering in metselwerk en gootomlijsting zijn kenmerkend. Maar voor de 

waardering daarvan is het zeker zo belangrijk te constateren dat in de huidige tijd een dergelijke 

bouwkundige kwaliteit uit kostenoverwegingen vrijwel niet meer is te realiseren. Een punt waar 

voormalig rijksbouwmeester Wytze Patijn op heeft gewezen o.a. bij het besluit het Vlissingse stadhuis 

een tweede leven te gunnen.” Het college had deze overweging beslissend moeten laten zijn in de 

afweging of er wel of niet gesloopt mag worden, de stedenbouwkundige randvoorwaarden bieden die 

mogelijkheid. 

 

-3- “In Domburg staat de voormalige KPN kabelcentrale, een uniek historisch gebouw, waar in het 

verleden alle internationale telefoongesprekken Nederland binnenkwamen. In 1922 kwam via een 120 

km lange telefoonkabel de eerste verbinding met Engeland tot stand. Omstreeks 1925 is de 

telefooncentrale speciaal voor deze verbinding met Engeland gebouwd. Het is na enkele uitbreidingen 

een omvangrijk complex geworden, dat een compleet technisch bedrijf met vele medewerkers 

huisvestte. De centrale zelf is de laatste jaren gereduceerd tot enkele vierkante meters, maar moet 

wel in de bestaande behuizing aanwezig blijven. De projectontwikkelaar die al eerder een plan voor 

villa Het Maereltje ontwikkelde en nu de kabelcentrale in Domburg bezit, heeft uit eigen beweging zijn 

plannen voor een vitaliteitshotel bij Heemschut aangemeld. Dit was voor de Commissie Zeeland een 

uniek voorval. Helaas bleken deze plannen te bestaan uit volledige sloop en nieuwbouw, waarbij 

vrijwel niets van het oorspronkelijke gebouw zou overblijven en ook de omliggende karakteristieke 

visserswoningen plaats moeten maken voor grootschalige hotelgebouwen. De kabelcentrale, die de 

kenmerken van Art-Deco en nieuwe zakelijkheid heeft, is nog in goede staat en er worden regelmatig 

exposities gehouden. Heemschut heeft met de projectontwikkelaar gesproken en gesteld dat 

renovatie van het oorspronkelijke pand heel goed mogelijk is. Dit kan zonder veel kosten worden 

herbestemd tot lobby en kantoor van het hotel vooral ook omdat het in goede staat verkeert. 

Bovendien zal de massieve zware onderkeldering moeilijk te verwijderen zijn, wat herbestemming een 

belangrijk goedkopere optie maakt dan sloop en nieuwbouw. Het pand heeft geen beschermde status 

en valt ook niet binnen een beschermd dorpsgezicht. De gemeente Veere heeft ingestemd met de 
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massale nieuwbouw, die het dorpskarakter van Domburg in sterke mate aantast. Zo zal ook het 

intieme karakter van de Weverijstraat volledig verdwijnen. De gemeente Veere heeft op haar 

grondgebied slechts één beschermd dorpsgezicht (Veere zelf), terwijl het dertien veelal historische 

kernen, zoals Biggekerke, Oostkapelle en Koudekerke, omvat. Geconfronteerd met onze bezwaren 

heeft de projectontwikkelaar voorgesteld beeldbepalende elementen in de nieuwbouw te verwerken, 

maar dit lijkt ons niet haalbaar, omdat het plan te veel afwijkt van de bestaande bebouwing.” 

 

Het college had in haar afweging het belang van het unieke karakter van het bestaande gebouw 

zwaarder moeten laten meewegen. Zeker nu de gevraagde nieuwbouw zo’n negatieve invloed op zijn 

omgeving zal hebben. Het citaat levert overigens een betere beschrijving van de omgeving dan het 

stedenbouwkundige Steginga gelukt is. 

 

-4- Van diverse zijden is ons geadviseerd om een zgn. deskundige in te huren om tegenargumenten 

te vinden. Voor een project wat zo duidelijk in strijd is met de verschillende visies en met het 

bestemmingsplan hebben wij afgezien deze deskundige hulp in de vorm van een stedenbouwkundige 

of een architect in te schakelen. Hoe goed Huibrechtse & Koster Consultants ook hun best doen om in 

de ruimtelijke onderbouwing te proberen deze grootschalige ontwikkeling kleiner te laten lijken en te 

laten passen in de diverse visies, én in de kleinschalige bebouwing van een woonwijk, blijft het feit: 

het project is in strijd met het bestemmingsplan kom Domburg, het Omgevingsplan Zeeland, de 

Structuurvisie Veere 2025, het DNA van Domburg, de Huisvestingsverordening tweede woningen 

2015 en de Visie Domburg.  

 

Verder willen we de huidige landelijke discussie omtrent het volbouwen van de kust naar voren halen. 

Totdat duidelijk is wat het landelijke en het provinciale beleid wordt, is het wellicht verstandig om dit 

project in de koelkast te zetten. Feit is nu, dat het hotelplan in strijd is met het bestemmingsplan en 

met de genoemde visies en dat valt niet recht te praten. Dus u dient zich hieraan te houden. Naar 

onze mening zou de bestemming wonen/erf moeten blijven bestaan op de percelen die deze 

bestemming al hebben.  

 

-5- Er is geen planschade risicoanalyse gemaakt. Het plan is strijdig met het bestemmingsplan en er 

zijn aardig wat belanghebbenden in de buurt die voor planschade in aanmerking zouden kunnen 

komen. Dit kan invloed hebben op de haalbaarheid van het project. Het college had dit moeten 

onderzoeken. Zeker nu zij geen bankgarantie heeft losgekregen bij de projectontwikkelaar bestaat de 

kans dat de gemeente voor deze kosten opdraait. 

 

-6- Het aantal kamers dat het hotel moet gaan bevatten dient bij de 1e fase al vast te staan, de 

belasting van het gebied en dus de leefbaarheid is tenslotte ook afhankelijk van het aantal mensen dat 

er in het hotel kunnen verblijven. De projectontwikkelaar is al 8 jaar bezig met zijn plannen en heeft 

een ruime ervaring in het neerzetten van grote hotels/appartementengebouwen, hij weet ondertussen 

wel wat het wordt. Deze vaagheid toont maar weer eens aan dat het college niet leidend is in deze 

procedure maar de projectontwikkelaar, met slechte besluitvorming tot gevolg. 

 

-7- De opgelegde parkeernorm door de raad wordt niet gehaald in de omgevingsvergunning, 33 suites 

kunnen 99 kamers worden, met een parkeernorm van 1,3 kom je dan tot 129 parkeerplaatsen. Daar 

komen nog 6 minisuites bij en 20 parkeerplaatsen voor het Apparthotel. Met 117 parkeerplaatsen in 

de parkeerkelder, waar een aantal praktisch gezien niet bruikbaar zijn, haal je bij lange na de gestelde 

norm niet. Ook bij 66 kamers, die zijn dan elk minstens 50m2 groot, wordt de norm van 1,3 niet 
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gehaald. De ruimtelijke onderbouwing neemt de parkeernorm nauwelijks serieus, het college heeft 

nagelaten deze parkeernorm te zekeren. Het blijft hierdoor een papieren norm. 

 

-8- Het Apparthotel gebruikt ondanks een opgelegde parkeernorm en een eigen parkeergarage nu al 

jarenlang de tuin van een woning als illegaal parkeerterrein voor 20 auto’s. Door het splitsen van 

kamers was er een extra behoefte aan parkeerplaatsen ontstaan. De parkeerkelder voldeed niet meer 

en dus moest er dichtbij illegaal geparkeerd gaan worden. De les die het college hieruit had moeten 

trekken is dat parkeernormen op elke manier gezekerd moeten worden, dit heeft ze nagelaten. Zowel 

in het ontwerpbesluit als in de GREX die ze met de projectontwikkelaar heeft afgesloten, staan geen 

harde afspraken over het parkeren. 

 

-9- De indeling van de parkeerkelder maakt een 100% bezetting van deze kelder niet mogelijk. De 

kelder bevat geen 117 parkeerplaatsen die op hetzelfde moment gebruikt kunnen worden. Ook hier is 

sprake van een papieren norm.  

 

-10- De ruimtelijke onderbouwing is niet duidelijk over de verdeling van ruimte tussen entree, 

restaurant en wellness, de 1140m2 is nader onder te verdelen. Dit betekent dat bijvoorbeeld de 

restaurantfunctie nog aanmerkelijk uitgebreid kan gaan worden, 1000m2 restaurant heeft heel andere 

consequenties voor de omgeving dan 1000m2 wellness. De ruimtelijke onderbouwing en het besluit 

had dit, nu de 2e fase van de vergunning ontbreekt, moeten zekeren. 

 

-11- Het college maakt misbruik van de mogelijkheid om een vergunning te splitsen in een 1e en 2e 

fase. Bij vrijwel alle grote bouwprojecten in de gemeente Veere werd de vergunning voor twee fasen 

aangevraagd, men ziet dan wat er daadwerkelijk komt. De projectontwikkelaar zal moeten bouwen 

volgens tekening, er is zekerheid en duidelijkheid. En, niet onbelangrijk, eventuele beroepszaken gaan 

dan ook over wat er daadwerkelijk komt. De ruimtelijke onderbouwing is vaag over wat er 

daadwerkelijk komt, het college heeft zelfs na 8 jaar niet de moed gevonden om de 

projectontwikkelaar te verplichten om een compleet plan in te dienen.  

 

-12- Er is geen sprake van hoogwaardige wellness in het bouwplan, hoogwaardig is alleen de digitale 

telefooncentrale van de KPN.  

 

-13- Het zwembad bevindt zich wel aan de zijde van de Weverijstraat. 

 

-14- Het Apparthotel transformeert zich en er vindt een kwaliteitsverbetering plaats door voorzieningen 

in een ander hotel, wat deze opmerking in de ruimtelijke onderbouwing te zoeken heeft is niet 

duidelijk. Er is daarnaast ook geen sprake van. 

 

-15- De projectontwikkelaar bezit niet alle percelen in het plangebied. In de gemeente Veere is dat 

vaak een reden om niet mee te werken aan een ontwikkeling. Waarom het bij dit plan wel mogelijk is 

blijkt niet uit de ruimtelijke onderbouwing. 

 

-16- De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 13 maart 2012, Rijksoverheid heeft de volgende regel 

bij een ontwikkeling: “Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden.” 

 

Het bouwplan voldoet overduidelijk niet aan deze regel. 
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-17- Er is geen sprake van revitalisering van bestaande verblijfsrecreatie, de ruimtelijke onderbouwing 

toont dit ook niet aan.  

 

-18- Een hotel heeft geen recreatiebestemming en een hotelkamer is geen appartement, en toch 

wordt het bouwplan getoetst aan toekomstig provinciaal beleid betreffende recreatieappartementen. 

De ruimtelijke onderbouwing gaat er dus vanuit dat de 100m2 hotelkamers eigenlijk appartementen 

zijn. Onder een horecabestemming is dit niet mogelijk. Het college schept in haar eigen ruimtelijke 

onderbouwing geen duidelijkheid betreffende deze materie. 

 

-19- Het is maar de vraag of het hotel een centrale bedrijfsmatige exploitatie kent, het is in ieder geval 

op geen enkele manier gezekerd. 

 

-20- Het rapport Vitaliteit verblijfsrecreatie sluit niet aan bij het bouwplan. Kennelijk denkt het college 

dat als je maar vaak genoeg roept dat iets innovatief is, dat het dan vanzelf innovatief wordt. Helaas, 

het bouwplan is niet innovatief en versterkt ook niet de kwaliteit en differentiatie van het aanbod. Het 

is, op zijn best, meer van hetzelfde. 

 

-21- De ruimtelijke onderbouwing toont niet aan, zie de tekst op pagina 10, dat het bouwplan in 

overeenstemming is met de gewenste ontwikkeling zoals geschetst in de Structuurvisie gemeente 

Veere 2015. 

 

-22- In het Toeristisch Beleidsplan Veere spreekt de gemeente de navolgende ambitie uit: 

"De gemeente Veere profileert zich als een bijzondere en buitengewoon aantrekkelijke toeristische 

gemeente met een geheel eigen identiteit, die de ambitie heeft de karaktervolle elementen naar de 

toekomst uit te breiden. De gemeente staat bovendien borg voor een gastvrije ontvangst in een 

landschappelijk aantrekkelijke omgeving die geheel past bij een kustgemeente. Er is plaats voor 

creatieve ondernemers die samen met een voortvarende gemeente het toeristisch product Veere 

maken.” 

 

Het KPN-gebouw, een karaktervol element, wordt afgebroken. Een aantrekkelijke omgeving die 

geheel past bij een kustgemeente wordt verpest door een onzinnig groot gebouw. Het bouwplan past 

niet binnen het Toeristisch beleidsplan Veere. 

 

-23- Domburg heeft al de badstatus, daar is geen nieuwbouw voor nodig. Het bouwplan voldoet aan 

geen van de criteria die over ligging of locatie gaan. De rest van de criteria hebben niets met het 

bouwplan te maken. Het bouwplan draagt op geen enkele wijze bij aan het behoud van de badstatus, 

gezien punt 8 van de criteria zou het de badstatus zelfs in gevaar kunnen brengen. 

 

-24- “In het (nabije) verleden zijn er in de dorpskern gebouwen gerealiseerd die qua hoogte, massa 

en/of stijl niet in het weefsel passen. Verdere vermenging van dergelijke bebouwing in het weefsel 

moet worden vermeden. Bouwplannen in de kern van het dorp zoeken aansluiting bij de maat en de 

stijl van het bestaande dorpsweefsel. Dat daarbij kan en moet worden gezocht naar vernieuwing en 

modernisering van dit weefsel is duidelijk.” 
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De ruimtelijke onderbouwing geeft zelf goed aan waar het probleem ligt: een gebouw van meer dan 

10.000 m3 past niet in het bestaande dorpsweefsel. Vernieuwing en modernisering is iets anders dan 

extreme vergroting. Het bestaande KPN-gebouw valt in het niet bij het bouwplan. 

De conclusie is dan ook volledig uit de lucht gegrepen en komt niet overeen met de rest van de tekst 

en de werkelijkheid. Het college lijkt de onzin van de consultants voor zoete koek te slikken, de vraag 

is of de verantwoordelijk wethouder de tekst überhaupt heeft gelezen. 

 

-25- De Visie Domburg stelt het duidelijk: een heilzame woonplaats en een badplaats met allure. 

Het bouwplan verpest de woonomgeving en is niet heilzaam maar ziekmakend, alle negatieve reacties 

van omwonenden zijn daar het bewijs van. Het bouwplan heeft geen enkele allure, niet wat betreft de 

architectuur, niet wat betreft het volume, niet wat betreft het misbruik van een publiek park, niet wat 

betreft zijn voorzieningen en ga zo maar door. De Visie Domburg probeert nu juist dit soort 

bouwplannen te voorkomen, het bouwplan is dan ook in strijd met de Visie Domburg. 

 

-26- Het handhaven van de villa is zonder meer mogelijk indien er een plan komt dat minder massaal 

is dan het bouwplan. Men redeneert niet op basis van een voor de omgeving aantrekkelijk gebouw, 

maar slechts op basis van een zo groot mogelijk gebouw. De stedenbouwkundige randvoorwaarden 

zijn door Steginga ook op die leest geschreven, afbreken maakt een hoger gebouw mogelijk. 

 

-27- Als je denkt in de maten en massaliteit van het bouwplan dan zal de villa wat verscholen liggen, 

voor ieder weldenkend mens is het een duidelijke landmark in Domburg. De villa heeft meer smoel 

aan de weg dan het bouwplan, en de uitstraling van het kopgebouw van het bouwplan is minimaal, 

alleen al omdat er de ingang van de parkeergarage zit en een de losplaats voor de vrachtwagens die 

het hotel/restaurant moeten bevoorraden. Of de heer Bremer het pand wel of niet heeft ontworpen is 

irrelevant en de vraag heeft ook geen plaats in een ruimtelijke onderbouwing. Het zegt echter wel iets 

over het niveau van de ruimtelijke onderbouwing. 

 

-28- Voor de Weverijstraat zijn wel randvoorwaarden gesteld. 

 

-29- Het bouwplan heeft een wirwar van bouwstijlen, kapvormen, goothoogtes, nokrichtingen, 

gevelindelingen, raamgroottes. Het is een rommeltje. Het heeft dan ook niks Domburgs of Walchers. 

Het enorme bouwvolume en de bouw tot aan de perceelgrenzen en de omliggende lagere bebouwing 

maken het een dissonant in zijn omgeving. De ruimtelijke onderbouwing maakt er veel woorden aan 

vuil om het tegendeel te bewijzen maar faalt hierin volledig. Iets wat krom is kun je nu eenmaal niet 

recht praten. 

 

-30- De ruimtelijke onderbouwing bevestigt dat er in het park bomen moeten worden gekapt, alleen 

maar om het bouwplan mogelijk te maken. Een duidelijk bewijs van het feit dat het bouwplan misbruik 

maakt van de publieke ruimte. 

 

-31- De bewonersavond is niet georganiseerd door het college maar door de projectontwikkelaar. Het 

uitnodigingsbeleid was selectief, de status van de avond vooraf niet bekend, de verslagen ervan 

onvolledig en de projectontwikkelaar was niet bereid tot aanpassen van zijn plannen. Het 

burgerinitiatief is ondertekend door meer dan 150 mensen in Domburg, waarbij vrijwel alle mensen uit 

de directe omgeving het burgerinitiatief steunden. Er bestaat geen maatschappelijk draagvlak voor het 

bouwplan, 4 jaar geleden niet, nu niet en in de toekomst ook niet. 
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-32- De ruimtelijke onderbouwing toont aan dat er geen serieuze afweging van belangen heeft 

plaatsgevonden. Men redeneert naar het bouwplan toe, maakt selectief gebruik van het 

bestemmingsplan en doet net of een horecabestemming nauwelijks voor overlast zorgt. Het zijn 

teksten van een projectontwikkelaar en niet van een college van B&W dat tenslotte ook de belangen 

van de burger dient te behartigen. 

 

-33- “Wel dient echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening bezien te worden of voor de 

beoogde ontwikkeling een voldoende verblijfsklimaat kan worden gewaarborgd.“ 

Met een parkeerkelder van 117 plaatsen en een horecabestemming is een akoestisch onderzoek 

nodig om te waarborgen dat het leefklimaat niet wordt aangetast. De auto’s kunnen tot op zijn minst 

ver in de avond de parkeergarage verlaten of inrijden. Zeker met een helling zal dat tot extra 

geluidsoverlast leiden. 

 

-34- Een belangrijk deel van het plangebied heeft nu de bestemming wonen en niet bedrijf, een 

horecabestemming leidt dan per definitie tot een grotere milieuhinder. De richtafstand moet gemeten 

worden tot het woonperceel en niet tot de woning. Daarnaast dient de afstand 30 meter te zijn. Nader 

onderzoek had dus plaats moeten vinden. Er is ook geen sprake van een bestaande situatie. De 

horecabestemming vervangt de bedrijfsbestemming niet, die blijft bestaan in het gebied. De horeca is 

dus een toevoeging en daardoor een verzwaring van de bestaande functies in wat hoofdzakelijk een 

woongebied is. 

 

-35- De bevoorrading dient aan de voorkant plaats te vinden. Volgens de ruimtelijke onderbouwing 

vindt de bevoorrading echter via de zijkant plaats. 

 

-36- De conclusie dat de hinder van een bedrijf meer is dan van een hotelcomplex is volkomen uit de 

lucht gegrepen.  

 

-37- Het explosievenonderzoek vindt in de gemeente Veere altijd plaats in de 1e fase van de 

omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing motiveert niet waarom daar nu van wordt 

afgeweken. 

 

-38- “Overige waardevolle panden: Inventarisatie en waardering op basis van MIP. Aandacht voor de 

cultuurhistorische waarde van het gebouw. Borging in het bestemmingsplan door duiding op de 

verbeelding en koppeling met een afweging tot een bouwhistorisch onderzoek. Waardering: hoge 

waarde. Een gebouw met een hoge cultuurhistorische waarde wordt afgebroken voor de bouw van 

een gebouw met omgeving verstorende waarde.  

 

-39- Het bouwplan voldoet niet aan trede 1 van de Ladder voor duurzame verstedelijking, de 

ruimtelijke onderbouwing houdt een betoog maar onderbouwt de regionale behoeften niet. 

Hotelkamers van 100m2 of meer zijn een zeldzaamheid omdat de kamerprijs logischerwijs erg hoog 

moet liggen. Mensen kiezen dan liever een appartement maar daar kan hier geen sprake van zijn. 

Gaat men de kamers splitsen naar een de gemiddelde maat van 35 m2 dan neemt het aantal toe tot 

100 kamers, bij die aantallen dient de duurzame regionale behoefte ook aangetoond te worden. De 

ruimtelijke onderbouwing laat dit na. 

-40- De percelen krijgen een veel hogere bebouwingsdichtheid dan nu het geval is, het gebouw wordt 

hoger, de fundering gaat uit heipalen bestaan en er komt een parkeerkelder van 2 lagen. 
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In tegenstelling tot wat de ruimtelijke onderbouwing beweert is er geen sprake van dat het 

grondwaterpeil het hele jaar 2,5 meter onder het maaiveld staat. Aan de voet van een duin staat op 

Walcheren het grondwaterpeil maximaal 1 meter onder het maaiveld. Ook kan er niet uitgesloten 

worden dat er sprake is van springwater. De ruimtelijke onderbouwing schiet tekort in het uitsluiten 

van blijvende wateroverlast voor de omgeving door het bouwplan. 

 

-41- Bij de berekening van de DWA-riolering houdt men geen rekening met de mogelijkheid tot 

splitsen. 

 

-42- Het besluit NIBM legt vast wanneer een project niet in betekende mate bijdraagt aan de 

concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat het project een 

toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3%-grens wordt gedefinieerd als 3% 

van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit 

komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel fijnstof als NO2. 

 

De verkeersgeneratie als gevolg van de vestiging van het hotel en het restaurant zal substantieel 

toenemen ten opzichte van de verkeersgeneratie in de huidige situatie. Het is dus aannemelijk dat de 

concentratie fijnstof en NO2 als gevolg van de vestiging van het hotel en het restaurant zal toenemen. 

Gezien de grootte van de vestiging is het aannemelijk dat de toename van concentraties fijnstof en 

NO2 als gevolg van de ontwikkeling meer dan 3% van de grenswaarde bedraagt en dat het bouwplan 

wel in In Betekende Mate bijdraagt aan luchtverontreiniging en er dus een toetsing aan de 

grenswaarden had moeten plaatsvinden. Dit is niet gebeurd. Ten onrechte. 

 

-43- In strijd met bestaand beleid, (zie Domburg), is er niet om een verklaring van geen bezwaar 

gevraagd aan de buren. 

 

-44- In het bouwplan voldoet de uitrit niet aan de wettelijke zichtsnorm. 

 

-45- De verkeersparagraaf houdt geen rekening met het splitsen van de suites terwijl de ruimtelijke 

onderbouwing hier eerder wel vanuit ging. Er is geen sprake van serieus onderzoek naar de gevolgen 

van een vestiging van een groot hotel en restaurant in een woon gebied wanneer het de toename van 

het verkeer betreft. Het, bijvoorbeeld, in en uitrijden van de parkeerkelder in de avond en de nacht 

leidt zowel tot lawaai- als lichtoverlast. De ruimtelijke onderbouwing noemt het zelfs niet. 

 

-46- De locatie wordt aangeduid als centrum in een matig stedelijk gebied. Zodra er kamers gesplitst 

worden klopt het verhaal niet meer. Bij 70 kamers bijv. 91 tot 124 verkeersbewegingen per etmaal. De 

Schelpweg kent een intensiteit van 2800 mv/etmaal. Het cijfer 2800 komt uit 2012 volgens Fernando 

Hamelink en is vastgelegd in het rapport Goudappel Coffeng met de toen beschikbare middelen en 

informatie. Recente informatie was toen in Domburg niet beschikbaar. Feit is dat verkeer nu al 

vastloopt in de Ooststraat/Weststraat/Schelpweg. Bovendien is 2800 mv/etmaal over een periode van 

24 uur. Je zou dus kunnen stellen, dat de verkeerspiek tussen bijv. 10.00 en 14.00 uur zou kunnen 

liggen en dat in die periode 2000 mv passeren op de Schelpweg. Dat is gemiddeld 500/uur. In zo’n 

situatie is iedere auto extra er één teveel. De ruimtelijke onderbouwing laat ook na om de 

verkeerscapaciteit van de aanvoerroute vast te stellen, als de weg al overbelast is, en dat lijkt het 

geval, dan is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening wanneer men een ontwikkeling 

mogelijk maakt die tot een significante toename van het aantal verkeersbewegingen zal leiden. Of er 

sprake is van een 4 sterren hotel kan met de informatie die beschikbaar is in de 1e fase niet met 
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zekerheid vastgesteld worden. Indien bevoorrading via het achter/binnenterrein moet, zullen 

vracht/koelauto’s voor- of achteruit in moeten steken. Met een verkeersopstopping tot gevolg. Ook als 

er één staat te lossen en de andere komt. Die moet wachten! Maar waar? 

 

-47- De bereikbaarheid op marktdagen is niet geregeld. De Westweg is geen optie. Het is niet alleen 

een smalle straat, maar hij kruist op het eind ook de markt. Om die reden is hij al jaren tijdens 

marktdagen afgesloten voor alle verkeer. 

 

-48- Doordat de verhouding tussen wellness en restaurant niet gezekerd is kan er ook een restaurant 

van 1000m2 komen, dit heeft invloed op zowel de benodigde parkeercapaciteit als de 

verkeersbewegingen. De ruimtelijke ordening houdt hier geen rekening mee, dit ten onrechte. 

 

-49- De ruimtelijke onderbouwing noemt een toename van 2,5-3,5% aan verkeersbewegingen, 

waarom dit acceptabel zou zijn is niet duidelijk, zeker gezien de aanvoerroute door het centrum is dit 

niet vanzelfsprekend.  

 

-50- De kaarten in bijlagen gaan nog uit van het laden en lossen voor het gebouw, de ruimtelijke 

onderbouwing gaat uit van het laden en lossen op eigen terrein, wat gaat het nu worden? 

 

-51- Laden en lossen op eigen terrein betekent dat vrachtwagens of achteruit uit moet rijden of 

achteruit in moet rijden, beide situaties zijn ongewenst en het gevolg van het volbouwen van het 

perceel. De situatie wordt verergerd doordat een bedrijfsbestemming vervangen wordt door een groot 

hotel met restaurant. Zelfs de projectontwikkelaar geeft toe dat het hier om 4 tot 6 vrachtwagens per 

dag gaat. Bevoorrading van horeca vindt niet alleen tussen 9 en 5 doordeweeks plaats, de woon- en 

leefomgeving wordt negatief beïnvloed door het bouwplan. 

-52- De parkeernorm in de ruimtelijk onderbouwing is lager dan de parkeernorm in de 

stedenbouwkundige randvoorwaarden en dan de algemeen geldende parkeernorm in de gemeente 

Veere. De norm moet zijn 1,3 parkeerplaatsen voor een tweepersoonskamer, aparte parkeerplaatsen 

voor het restaurant en aparte parkeerplaatsen voor de wellness. 

De minisuites zijn al groter dan de gemiddelde hotelkamer dus verlaging van 1,3 naar 1,0 is niet 

mogelijk. De minimale parkeernorm moet dus 1,3 zijn en niet 1,0. 

Bij het restaurant en de wellness moet men de bovenkant van de norm hanteren, omdat parkeren in 

de buurt van het hotel niet mogelijk is. Een hotelkamer van 100m2 is praktisch gezien een heel groot 

appartement, de geldende parkeernorm daarvoor is 2,0. Het BVO van het restaurant is volgens de 

bijgeleverde kaarten 540m2. 

Het aantal benodigde parkeerplaatsen is dus: 33 x 2 plus 6 x1,3 plus 5,4 x 4,5 plus 6 x 2,5 plus 20. In 

totaal komt men dan tot 66 plus 8 plus 25 plus 15 plus 20 is 134 parkeerplaatsen. 

Wanneer men tot splitsing overgaat, gezien de grootte van de kamers en het verleden van de 

projectontwikkelaar een zeer waarschijnlijke mogelijkheid (zie ook de parkeerplaatsen voor het 

Apparthotel in de berekening), dan zijn er nog meer parkeerplaatsen nodig, namelijk 154. 

Er is geen sprake van een parkeerbalans, de algemene parkeernorm wordt niet gehaald en de door 

de raad gestelde norm ook niet. In de praktijk zal dit leiden tot een verhoogde parkeerdruk in de 

omgeving en overlast van zoekverkeer, dit is een aantasting van de leef omgeving. 

 

-53- Uit de vorige punten blijkt nog maar eens dat het ontbreken van de bouwtekeningen van fase 2 

het beoordelen van het bouwplan op verschillende gebieden onmogelijk maakt, het gevolg daarvan is 

dat het besluit nooit zorgvuldig tot stand kan komen en er geen belangenafweging kan plaatsvinden. 
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-54- De schaduwwerking is enorm en niet acceptabel, men hoeft slechts de schaduwdiagrammen te 

bekijken om dat te constateren. De schaduwwerking is zelfs zo groot dat ze niet volledig op de 

kaartjes past. Een aantal huizen ziet nooit meer de ochtendzon en een aantal huizen ziet nooit meer 

de avondzon. Als het college dit als acceptabel ziet dan levert dat in ieder geval een enorme 

precedentwerking op. Of de leden van het college en de projectontwikkelaar in hun eigen privésituatie 

deze schaduwwerking als acceptabel zouden zien is maar zeer de vraag. Van een goede ruimtelijke 

ordening en een goede afweging van belangen is in ieder geval geen sprake. 

 

-55- De economische uitvoerbaarheid is niet aangetoond en de projectontwikkelaar bezit niet alle 

gronden. Het college heeft geen bankgarantie verkregen en dus is het kostenverhaal ook niet 

gezekerd.  

 

-56- Het maatschappelijk draagvlak ontbreekt volledig, zie het aantal ingediende zienswijzen, een 

unicum in de gemeente Veere.  

 

-57- Het onttrekken van woningen aan de permanente woningvoorraad is onder de 

Huisvestigingsverordening 2e woningen niet toegestaan, de ruimtelijke onderbouwing motiveert 

nergens waarom dit in het bouwplan mogelijk moet worden gemaakt. 

 

Het bouwplan is in strijd met de Welstandsnota. De Welstandscommissie heeft ook nog geen advies 

uitgebracht aangezien het hier slechts de omgevingsvergunning 1e fase betreft. Het gevolg is ook dat 

er niet getoetst kan worden of het bouwplan aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden voldoet. Dit 

ten onrechte. 

 

 

HET BESLUIT VAN DE RAAD 

 

-1- De raad heeft op 31 mei 2012 een besluit genomen dat innerlijk strijdig is. 

 

-2- De raad heeft op 31 mei 2012 een besluit genomen dat in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening en verschillende algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

-3- De raad heeft op 31 mei 2012 een besluit genomen dat op geen enkele wijze rekening gehouden 

heeft met de ingediende zienswijzen, de raad heeft nagelaten in het besluit om een goede afweging 

van belangen te maken. 

 

-4- De raad motiveert niet waarom er afgeweken kan worden van staand beleid zoals dat is 

neergelegd in, bijvoorbeeld, de Woningverordening 2e woningen en de Welstandsnota. 

 

-5- De raad motiveert niet waarom er afgeweken kan worden van een bij het bestemmingsplan kom 

Domburg ingenomen standpunt, dat uitbreiding van hotels op percelen zonder horecabestemming niet 

mogelijk is. Een bestemmingsplan dat slechts een half jaar eerder door diezelfde raad is vastgesteld. 

 

-6- De raad gaat er ten onrechte vanuit dat de bedrijfsactiviteiten beëindigd zullen worden, dit is 

onjuist. 
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HET BESLUIT VAN HET COLLEGE 

 

-1- Aangezien het besluit van de raad onrechtmatig tot stand is gekomen kan het college haar besluit 

hier niet op baseren, de voorgestelde bestemmingsplanafwijkingen vallen hierdoor niet onder de 

bevoegdheid van het college. 

 

-2- De ontwerp-omgevingsvergunning, VH-2016-0132, van 27 september 2016, is in strijd met een 

goede ruimtelijke ordening. 

 

-3- De ontwerp-omgevingsvergunning haalt zowel de kwantitatieve norm(aantallen) als de kwalitatieve 

norm (bruikbaarheid) voor de parkeerplaatsen niet, normen die het college vergelijkbare 

ontwikkelingen wel oplegt. 

 

-4- Het college heeft geen rekening gehouden met de leefbaarheid van de omgeving, zowel het grote 

aantal hotelkamers als de grootte van het restaurant en het zwembad aan de kant van de 

Weverijstraat zal een negatief effect op de leefbaarheid hebben. Gezien de veelvoud van deuren op 

de begane grond aan de parkzijde kan niet uitgesloten worden dat het hotel in de toekomst een terras 

in het park gaat vestigen, dit gaat ten koste van het rustgevende karakter van het openbare park. 

 

-5- Het college is voorbij gegaan aan de voorwaarde van de raad dat de belangen van de 

omwonenden niet onevenredig mogen worden aangetast. Een meetpunt is het bezonningsonderzoek. 

Als het bezonningsonderzoek iets aantoont dan is het wel dat het bouwplan de belangen van de 

omwonenden onevenredig aantast.  

 

-6- De projectontwikkelaar mocht slechts gebruik maken van de uiterste mogelijkheden van het 

raadsbesluit indien dit niet tot een onevenredige aantasting van de belangen van derden zou leiden, 

het college is hier in haar besluit aan voorbij gegaan. 

 

-7- Het college heeft nagelaten zich in te spannen voor het behoud van het hele KPN-gebouw in het 

algemeen en voor de villa in het bijzonder. Ook heeft zij vergeten de mogelijkheid uit te sluiten dat het 

KPN-gebouw gesloopt gaat worden voordat er duidelijkheid bestaat over het bouwplan. Dit kan tot de 

ongewenste ontwikkeling leiden dat een waardevol gebouw verloren gaat en er jarenlang een 

braakliggend terrein aan de rand van de kern van Domburg ligt. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid 

van dit deel van Domburg. Het geeft de projectontwikkelaar tevens de mogelijkheid om op een 

ongepaste wijze druk uit te oefenen. Hetzelfde geldt voor de woningen aan de Weverijstraat. 

 

-8- De omgevingsvergunning spreekt opeens van een uitbreiding van het Apparthotel, wanneer dit zo 

zou zijn dan is de ontwerp-omgevingsvergunning in strijd met het raadsbesluit.  

 

-9- Het college besluit is in strijd met het raadsbesluit, het voldoet niet aan de door de raad gestelde 

kaders. 
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OVERIGE 

 

-1- In het boek ‘Monumenten in Nederland. Zeeland van 2003’ staat dat zowel de telefooncentrale aan 

de Schelpweg 8-8a als de algemene begraafplaats aan Schelpweg 8 monumenten zijn. Volgens ons 

is nergens te vinden, dat dit geen monumenten meer zijn. Graag zouden wij zien of en wanneer, en zo 

ja, waarom deze monumenten van de lijst afgevoerd zijn. 

 

-2- Diverse afbeeldingen uit de eerdere Ruimtelijke onderbouwingen staan niet meer in de laatste 

versie. Te confronterend? 

 

-3- Indien gemeente Veere het echt belangrijk vindt dat er een vitaliteitshotel moet komen. Dan is de 

volgende vraag: Waar moet het komen? In een woonwijk of eventueel op een geschiktere/andere 

locatie aan de rand van Domburg? 

 

-4- Zowel door de raad als het college is er geen enkele poging gedaan om de omgeving bij de 

planvorming te betrekken. De bezwaren, al geuit in de zienswijzen op het ontwerp raadsbesluit, zijn 

niet serieus genomen en tot twee keer toe is het burgerinitiatief door de raad niet tot nauwelijks 

inhoudelijk behandeld. Het contrast met de procedure voor het Oranjeplein in Veere kan niet groter 

zijn. Dat het daar gedeeltelijk om openbare ruimte gaat doet daar niets aan af, het gaat om de impact 

van de plannen op hun omgeving. Ook de communicatie van het college naar omwonenden was 

bedroevend, de informatieavonden werden door de projectontwikkelaar georganiseerd, met alle 

gebrek aan objectiviteit van dien. Ook de representatieve enquête van de Stadsraad waaruit bleek dat 

een meerderheid van de inwoners van Domburg uitbreiding met nieuwe hotels een slechte zaak  

vinden, werd niet serieus genomen door de raad en het college. 

 

-5- Door de hoogte en het gebruik van het gebouw zal er een enorme inkijk in de tuinen van de 

Weverijstraat, Beatrixstraat en Hogehilweg ontstaan. Het gevolg is een enorme inbreuk op de privacy 

van de bewoners. 

 

-6- De bouw van een parkeerkelder is essentieel voor het bouwplan, of deze bouw mogelijk is zonder 

onherstelbare schade aan de omgeving aan te richten is niet onderzocht. Dit terwijl dit wel zou moeten 

aangezien het een strijdigheid met een goede ruimtelijke ordening zou kunnen opleveren. 

 

-7- De openingstijden van het hotel/restaurant/wellness, waaronder ook een inpandige bar kan vallen, 

zijn van 7 uur in de ochtend tot 2 uur in de nacht, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar. Dat zijn 

hele andere openingstijden of werktijden dan van een bedrijf. De belasting voor het leefklimaat van de 

omgeving zal dan ook vele malen groter zijn. Denk alleen al maar aan toeristen die op de late avond 

met een flinke borrel op uit het restaurant komen, die gaan zelden stilletjes over straat. Ook het 

personeel van het hotel, restaurant komt en gaat op heel andere tijden dan bij een bedrijf dat onder de 

bedrijfsbestemming is toegelaten. 

 

-8- De initiatiefnemer kan alleen tot het uiterste van de randvoorwaarden gaan als er geen sprake is 

van een onevenredige aantasting van de belangen van derden. In de praktijk kan dit ook voor hem 

betekenen, dat bouwen op de uiterste grenzen van de randvoorwaarden op belemmeringen stuit of op 

onderdelen niet mogelijk is. Volgens ons is er wel degelijk sprake van een onevenredige aantasting 

van de belangen van derden. En toch probeert de initiatiefnemer de uitersten op te zoeken, ondanks 

alle protesten. 
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-9- Behalve een horecabestemming zal er voor de KPN centrale nog een bedrijfbestemming moeten 

blijven in het plangebied. 

 

-10- Wordt het deel van het KPN-gebouw dat van een andere particulier is ook recreatief of blijft daar 

een bedrijfsbestemming op rusten? Wethouder Melse stelde dat bedrijfsbestemming zou vervallen! Er 

kan nog steeds een bedrijf gehuisvest worden. 

 

-11- Het zwembad is niet getoetst aan het paarse boekje, daardoor is het niet duidelijk of het wel 

voldoet aan de afstanden van die richtlijn. 

 

-12- Door de extremiteit van het bouwplan kan de brandveiligheid invloed hebben op de afwegingen 

die er in de 1e fase gemaakt moeten worden, een brandoverslag rapport had dan ook deel moeten 

uitmaken van de stukken. 

 

-13- In wezen is er geen sprake van een wellnesshotel, slechts 600m2 heeft een wellness aanduiding 

en het grootste deel daarvan is dan ook nog zwembad, maar van een parkeerhotel.  

 

-14- Het college heeft een GREX afgesloten met de projectontwikkelaar waarvan een deel in strijd is 

met raadsbesluit, tevens ontbreekt er een bankgarantie. Bij een gebrek aan een maatschappelijk 

draagvlak kan het college zonder meer afzien van verdere medewerking aan het bouwplan. 

 

-15- In de eerste planvorming en ook in de stedenbouwkundige randvoorwaarden is nog uitgegaan 

van een parkeergarage van 60 plaatsen. In het onderliggende plan staan 117 plaatsen. 

 

-16- Het onderwerp geurhinder is niet behandeld terwijl zowel een professionele keuken als een 

zwembad als een grote parkeergarage wel degelijk tot geurhinder kunnen leiden. 

 

-17- Er is niet aangetoond dat het behoud van de villa financieel gezien niet mogelijk is. 

 

-18- Duurzame stedelijke ontwikkeling gaat niet over inbreiding versus uitbreiding maar over 

leefbaarheid in de toekomst. Daarbij spelen leegstand en niet-conflicterende functies een belangrijke 

rol. Een massaal hotel/restaurant dat de helft van het jaar voor veel overlast zorgt en de andere helft 

van het jaar nauwelijks gebruikt wordt is niet goed voor de huidige en toekomstige leefbaarheid in dit 

deel van Domburg.  

 

-19- De projectontwikkelaar heeft geen enkele moeite gedaan om zijn plannen aan te passen zodat ze 

wel in de omgeving passen. Het college heeft op een mailtje van een ambtenaar na geen moeite 

gedaan om de projectontwikkelaar op andere gedachten te brengen en de verantwoordelijke 

wethouder heeft hierin al helemaal geen rol gespeeld. Zoveel is uit de stukken van een WOB-verzoek 

duidelijk geworden. 

 

De zienswijzen van D. Wisse dient als integraal herhaald en ingelast te worden beschouwd. 

 

De zienswijzen van W. Keunen dient als integraal herhaald en ingelast te worden beschouwd. 

 

De zienswijzen van C. Dieleman dient als integraal herhaald en ingelast te worden beschouwd. 
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Alle ingediende zienswijzen op de Stedenbouwkundige randvoorwaarden horende bij het besluit van 

31 mei 2012 dienen als integraal herhaald en ingelast te worden beschouwd. 

 

Gezien deze bedenkingen vragen wij u om de vergunning niet te verlenen en bij handhaving 

van u voornemen eerst met belanghebbenden overleg te hebben over onze zienswijze en 

belangen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg, 

 

 

 

 

Wies Keunen, voorzitter 

 

 

 

 

Corrie Dieleman, secretaris 

 

 

 

 

David Wisse, penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


