
Geachte leden van de raad en de commissie,

Door middel van dit schrijven willen wij u vriendelijk verzoeken de besluitvorming inzake de plannen voor Hotel the 
Wigwam uit te stellen. Dit om een zorgvuldig en correct besluitvormingsproces te garanderen. U kunt dit doen door 
het voorstel niet rijp te achten voor behandeling in de raad. In deze brief leggen wij u uit waarom wij dit van u vragen.

Een korte terugblik op het proces:
Op 20 maart 2017 werd de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg door de familie Bimmel geïnformeerd over de 
plannen met betrekking tot de uitbreiding van Hotel the Wigwam. Het plan houdt in dat het bestaande hotel gesloopt 
wordt en dat de nieuwbouw uitgebreid wordt met 35 kamers, een verdubbeling ten opzichte van het huidige aantal. 
Daarnaast wordt er een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd, welke ervoor zal zorgen dat ‘het blik’ voor de deur 
verdwijnt. Dit laatste wordt mogelijk door een stuk grond van de achterburen, de familie Holsboer, te kopen.

Er is in maart van dit jaar al contact geweest met de direct omwonenden. Wij als Stichting constateerden dat het plan 
een behoorlijke impact heeft op de omgeving en dat wij ons zorgen maken over de leefbaarheid van de inwoners van 
Domburg en met name de omwonenden van The Wigwam. Aandachtspunten voor de Stichting zijn: het verdubbelen 
van het aantal kamers, de parkeergarage en de verkeersbewegingen, waaronder ook de bevoorrading valt. Tijdens 
de bijeenkomst hebben wij de familie Bimmel medegedeeld dat de wij zelf een buurtonderzoek zullen uitvoeren en 
deze informatie aan hen terugkoppelt. Ook hebben wij onze intentie uitgesproken om ter zijner tijd een zienswijze in te 
dienen betreffende in ieder geval de bovenstaande punten.

Begin augustus 2017 zijn de resultaten van het buurtonderzoek gedeeld met de familie Bimmel. Uit dit onderzoek 
bleek dat niet iedereen onverdeeld gelukkig is met de plannen en dat er nog lang geen sprake is van draagvlak.

Op 25 oktober organiseerde de familie Bimmel een inloopavond voor omwonenden. Tijdens deze avond zijn diverse 
onderwerpen opnieuw aangekaart. Hier kwam naar voren dat de bouw van de parkeergarage een groot struikelblok 
is. Een aantal gestelde vragen, zoals is deze garage echt nodig, kan een shuttlebus geen uitkomst bieden en hoe 
is de afhandeling wanneer er schade ontstaat aan woningen van omwonenden, bleven onbeantwoord. Daarnaast 
kwamen ook andere, al eerder genoemde punten, naar voren: aan- en afvoer van bouwmaterialen, verkeersdruk, de 
effecten op de leefomgeving en; is een dergelijke uitbreiding in Domburg echt nodig? 
Omdat er nog steeds veel onduidelijkheden zijn, is er aan het einde van de avond afgesproken dat er een 
vervolgsessie gepland wordt met dezelfde aanwezigen.

In de tussentijd echter, werd de agenda van de Commissie RO gepubliceerd. Met hierin het plan van Hotel 
the Wigwam als agendapunt en de vermelding dat hier al beslispunten ingevoerd zullen worden om het 
besluitvormingsproces te versnellen. Naar aanleiding van deze publicatie heeft de Stichting Leefbaarheid Kom 
Domburg 20 november een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden. Ook tijdens deze avond kwamen 
dezelfde vragen en onduidelijkheden weer naar voren. Mensen zijn oprecht bezorgd over deze plannen.

Het is ons inziens dan ook te vroeg om tijdens de vergadering van de Commissie RO op maandag 27 november al in 
te stemmen met de beslispunten. Er zijn nog teveel onduidelijkheden en zorgen die weggenomen dienen te worden. 
Op deze wijze kan een zorgvuldig besluitvormingsproces volgens ons niet gevoerd worden. Dit kan wel gevoerd 
worden door eerst verder in gesprek te gaan met de Stichting, de direct betrokkenen en de buurt. Er dienen eerst 
een aantal bevredigende antwoorden gegeven te worden op eerder genoemde bezwaren, alvorens men beslissingen 
kan nemen. Bovendien: als nu ingestemd wordt met de beslispunten, dan worden door de overheid verwachtingen 
geschept richting de ondernemer, waarna diezelfde overheid eigenlijk niet meer af kan zien van het plan, omdat zij 
betrouwbaar dient te zijn.

Domburg, 24 november 2017



Zowel de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg als de bewoners/belanghebbenden hebben het gevoel dat met de 
op- en aanmerkingen en vragen weinig is gedaan. De Visie Domburg gaat uit van samenwerken en verbinden, zaken 
waar wij tot nu toe weinig van hebben gemerkt.

Zoals gezegd zijn er nog tal van onduidelijkheden bij de betrokken partijen. Naast bovengenoemde zaken zijn er nog 
een aantal punten die wij willen aankaarten met betrekking tot dit project:

• Ondanks het feit dat bijna niemand het geplande hotel lelijk vindt, zijn de meeste mensen toch van mening 
dat dit niet klein- maar juist grootschalig is. Zie ook de Visie Domburg voor de besluiten met betrekking tot 
grootschalige uitbreidingen in de kern Domburg.

• Uitbreiding bij kwaliteitsverbetering: bij het maken van de Visie Domburg is het nooit de insteek geweest 
om dan direct te verdubbelen in aanbod. Bij de ontwikkeling van The Wigwam is het zelfs zo dat het 
aantal kamers vastgesteld wordt op basis van de capaciteit en de kosten van de parkeergarage. Dit is de 
omgekeerde wereld?

• In het raadsvoorstel wordt gesteld dat het plan voldoet aan de uitgangspunten van de Visie Domburg, maar dit 
is slechts ten dele waar. Er blijven vraagtekens bij staan.

• Wat in het raadsvoorstel niet – maar in de brieven van The Wigwam wel – naar voren komt, is dat het nieuwe 
aantal kamers een passende uitbreiding zou zijn. Dit op basis van het hotelonderzoek van ZKA. Dit onderzoek 
is echter niet onafhankelijk en heeft derhalve geen enkele status. Wij pleiten er bij dezen dan ook voor om wél 
een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren en ons als Stichting op de hoogte te brengen van het precieze 
aantal aanwezige recreatiebedden in Domburg. Zonder deze gegevens kan niemand een degelijk onderzoek 
uitvoeren of dergelijke uitspraken doen.

• Het college maakt van een formeel besluit – het aan de raad toestemming vragen om de verschillende 
procedures gelijktijdig te doorlopen in plaats van achter elkaar – een inhoudelijk besluit. De raad wordt 
gevraagd om in te stemmen met de uitbreiding van het hotel en om in te stemmen met het wijzigen van 
een woonbestemming in een recreatie bestemming. Dit alles zonder enige onderbouwing. Een eerder 
coördinatiebesluit genomen door de raad, namelijk de vestiging van een agrarisch bedrijf aan de Hoge 
Duvekotsweg te Aagtekerke, laat zien hoe het wel moet. Het betreft slechts een formeel besluit waar de raad 
niet gevraagd wordt om inhoudelijk akkoord te gaan met de gevraagde ontwikkeling (zie ook hieronder):

 Beslispunt:
1. Voor het vestigen van een melkveehouderijbedrijf aan de Hoge Duvekotsweg te Aagtekerke een 

coördinatiebesluit nemen als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
2. Te bepalen dat het onder 1. genoemde besluit de coördinatie van de volgende onderdelen bevat:

       - het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan;
       - de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en andere activiteiten te verrichten die van   
  invloed zijn op de fysieke leefomgeving voor zover de gemeente het bevoegd gezag is.
• Het college wijkt bij The Wigwam af van een eerder dit jaar genomen besluit betreffende de aanleg van 

een parkeerkelder bij het Badhotel: daar werd een principeverzoek om medewerking te verlenen aan de 
bouw van een parkeerkelder afgewezen. Eerst diende volgens het college de effecten van de bouw van een 
parkeerkelder onderzocht te worden, zonder onderzoek geen principebesluit. Het college maakt niet duidelijk 
waarom zij die eis bij The Wigwam niet heeft gesteld. De (compensatie)regelingen met betrekking tot schade 
aan eigendommen van omwonenden bij de bouw van zowel de garage als het hotel zijn tevens nergens 
vastgelegd. Ook hier pleit de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg voor het uitvoeren van een gedegen 
onafhankelijk onderzoek.

• Er wordt nergens duidelijk gemaakt waarom de bestemming op de woonblokken van de familie Holsboer 
recreatief zou moeten worden en het blijft onduidelijk waarom deze wijziging in bestemming nodig is om 
het project The Wigwam te realiseren. Een woning met een ontheffing/vergunning om het als 2e woning 
te gebruiken is iets wezenlijks anders dan een recreatiewoning. Het eerste is niet in strijd met het 2e 



woningenbeleid maar het tweede wel. Wanneer het college en de raad nu akkoord gaan met deze omzetting 
betekent dat in principe dat elke woning met een ontheffing/vergunning omgezet kan worden naar een 
recreatiewoning. Een ontwikkeling die de verordening probeert tegen te gaan. Een verordening die juíst 
bedoeld is om de leefbaarheid in de kern te bevorderen. In 1984 is er specifiek niet voor gekozen om 
een recreatiebestemming toe te kennen, anders had de raad dat in 1985 wel gedaan toen er een nieuw 
bestemmingsplan is vastgesteld. Het argument van het college dat er onder een recreatiebestemming minder 
op het perceel gebouwd kan worden is niet juist. Onder de huidige bestemming wonen mag er ook niet buiten 
het bouwvlak gebouwd worden omdat het de bestemming tuin heeft en geen erf. Bovendien zal een groot stuk 
tuin straks een horecabestemming krijgen, vanwege de bouw van het restaurant.

• Tegen een coördinatiebesluit staat slechts beroep open bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, de rechtbank wordt overgeslagen. Dit is een duidelijke beperking van de rechtspositie van de 
burger. De raad dient zich dan ook af te vragen of het doel het middel heiligt. Nergens uit de stukken blijkt dat 
haastige spoed geboden is en die is, ook in dit geval, zelden goed.

Wij zien uw reactie op dit schrijven graag op korte termijn tegemoet en wij hebben er vertrouwen in dat op basis van 
de door ons ingebrachte argumenten de besluitvorming voor onbepaalde tijd zal worden uitgesteld. Zodat er tijd en 
ruimte ontstaat prangende vragen en bezwaren weg te nemen en een degelijk besluitvormingsproces te garanderen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Leefbaarheid Kom Domburg

Wies Keunen
Corrie Dieleman
David Wisse
P/a: Weverijstraat 5a, 4357 AD Domburg


