
 

   

 
 
 
 
Beste mensen,                                                                      augustus 2021 
  
Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen van het feit, dat de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag op 28 juli 2021 uitspraak 
heeft gedaan over het hoger beroep van Stichting Leefbaarheid Kom Domburg tegen 
het besluit van het college van B&W met betrekking tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning eerste fase aan Hotel Bommeljé B.V. Het gaat hier over de 
realisatie van een vitaliteitshotel aan de Schelpweg, Beatrixstraat en Weverijstraat in 
Domburg.  
 
De volledige geanonimiseerde uitspraak is te vinden op onze website en te lezen via 
volgende link: 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126298/202001416-1-r1/#highlight=Gemeente%20Veere 
 
In het kort komt het er op neer, dat vanwege de vooringenomenheid van wethouder 
Melse de hoger beroepen gegrond verklaard zijn, en het nieuwe besluit van het 
college van 11 mei 2021 tot verlening van de omgevingsvergunning 1e fase is 
vernietigd vanwege een onjuiste stikstofberekening.  
 
Alle overige beroepsgronden zoals; te groot, inlevering privacy, niet passend in de 
omgeving, schaduwwerking enz. zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. 
Opvallend is, dat de Raad Van State allen die met ons in beroep zijn gegaan, in 
tegenstelling met de uitspraak van de Rechtbank, wel als belanghebbend heeft 
verklaard. Ook heeft Stichting Leefbaarheid Kom Domburg een gedeelte van de 
gemaakte proceskosten terug gekregen. Hierdoor ontstaat weer enige financiële 
ruimte om, indien nodig, verder te procederen wanneer het college de 
omgevingsvergunning opnieuw mocht verlenen. 
 
Het college van B&W moet een nieuwe stikstof berekening opstellen, waarin duidelijk 
wordt wat de gevolgen van de stikstofemissie zijn in zowel de gebruiksfase als in de 
aanlegfase voor het dichtstbijzijnde natura 2000 gebied. Het college van B&W 
verwacht dat het nieuwe stikstofonderzoek in september is afgerond. 
 
Volgens ons dient het college dit onderzoek in samenhang te zien met de plannen 
voor andere hotels in Domburg zoals de Wigwam, Nehalennia, Zonneduin en het 
plan voor een parkeerkelder bij het Badhotel. 
Ook de herontwikkeling van de westrand van Domburg, en zelfs de mogelijke bouw 
van het hotel op het Kaasboerterrein in Biggekerke, dienen meegewogen te worden 
in het uiteindelijke besluit om de vergunning wel of niet te verlenen. 
 
Recentelijk heeft het college besloten dat bij een project aan de Trommelweg geen 
vee gehouden mag worden vanwege, onder andere, de stikstofproblematiek. Het zou 
toch niet uit te leggen zijn wanneer er dan in Domburg een parkeergarage mag 



 

   

komen met meer dan 100 plaatsen. En niet voor een uitbreiding 
van een bestaand hotel, maar voor een geheel nieuw hotel.  
 
 
 
 
 
Onlangs heeft de burgemeester zich in een artikel in het blad Binnenlands Bestuur 
onomwonden uitgesproken dat het plafond bereikt is, er bestaat volgens de  
burgemeester geen behoefte aan verdere uitbreiding van de vijf miljoen 
overnachtingen van toeristen per jaar in de gemeente. Volgens de burgemeester 
proef je dat niet alleen onder de Domburgers zelf maar zelfs onder de lokale 
ondernemers die van het toerisme afhankelijk zijn. Zie voor het artikel:  
https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/s-zomers-overlopen-domburg-zoekt-naar-eigen-
dna.257168.lynkx 
 
Het college zou, gezien het voortschrijdend inzicht en kijkend naar het twee jaar 
geleden gepresenteerde rapport !Leefbaarheid en Toerisme” en het totaal ontbreken 
van draagvlak voor de realisatie van het project ook kunnen besluiten om er een 
dikke streep onder te zetten. Wij hopen daar natuurlijk op, maar zijn er niet gerust op. 
Daarom roepen wij jullie op om, samen met ons, de politiek zodanig te bewerken, dat 
ze eindelijk gaat inzien dat het beter is om ten halve te keren dan ten hele te dwalen. 
U zou bijvoorbeeld het KPN verhaal met de mensen die u uit de politiek kent kunnen 
bespreken. Ook zou het leuk zijn om de door veel mensen al weggehaalde 
deur/raamposter weer overal in het dorp te zien hangen. Deze is helaas nog steeds 
actueel en is te vinden op onze website onder het kopje “contact”. 
 
De PvdA heeft zich altijd al uitgesproken tegen het kolossale Vitaliteitshotel en ook 
DTV heeft stellig beweerd, dat zoiets toch eigenlijk niet zou moeten kunnen, terwijl  
het CDA  bij het laatste besluit van de gemeenteraad eigenlijk tegen het project aan 
de Schelpweg was maar er vanuit ging dat Bommeljé aan de westrand zijn Welness 
hotel ging bouwen.  
Bovendien heeft de projectontwikkelaar zelf in de PZC laten optekenen, dat er dan 
zoveel meer mogelijk is op het KPN terrein.  
 
Je haalt als burger in het bestuursrecht nooit je gehele gelijk, alleen al omdat de 
bestuursrechter de besluiten van de overheid terughoudend toetst. Je moet het dus 
hebben van kleine overwinningen die hopelijk grote gevolgen kunnen hebben. 
De laatste uitspraak is een kleine overwinning, en we moeten met ons allen er voor 
zorgen dat dit leidt tot het niet opnieuw verlenen van de vergunning 1e fase voor de 
bouw van een Welness hotel op deze plek in Domburg. 
  
Tot zover en met vriendelijke groet, 
 
SLKD, 
 
Wies Keunen, Pieter Meilof en David Wisse 
 


