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Aan: College van Burgemeester en Wethouders 
en de Raad van de Gemeente Domburg, 
Traverse 1, 
4357 ET Domburg 

 
Van: Stadsraad Domburg 

Ko Jan (J.J.) Provoost, secretaris 
Noordstraat 9 
4357 AN Domburg 

 
Domburg, 22 november 2016, 

 
 

Onderwerp: Zienswijze m.b.t. ontwerp omgevingsvergunning 1e fase Vitaliteitshotel,  
Schelpweg 8, aangevuld met percelen aan de Beatrixstraat en Weverijstraat 9-13, 
te Domburg. Plannummer: NL.IMRO.0717.0100OVKpngebDbg-OW01. 

 
 
Geacht college, geachte raad, 
 
 
Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar met betrekking tot de ontwerp-omgevingsvergunning met 
plannummer: NL.IMRO.0717.0100OVKpngebDbg-OW01 voor onderdelen van een nieuw te 
realiseren vitaliteitshotel op de locatie van het voormalig KPN gebouw, Schelpweg 8, aangevuld met 
percelen aan de Beatrixstraat en Weverijstraat 9-13, te Domburg. 
 
U maakte daarbij bekend, dat u voornemens bent om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning 1e fase te verlenen voor: 
a. het gedeeltelijk slopen van bestaande opstallen op grond van ruimtelijke regels; 
b. het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in casu het bestemmingsplan Kom 

Domburg, voor het afwijken van de bouw- en gebruiksregels van artikel 4 (Bedrijf), artikel 8 
(Groen) en artikel 19 (Wonen). 

c. het aanleggen of veranderen van een uitweg. 
 
De Stadsraad Domburg heeft uitgebreid kennis genomen van de plannen van de initiatiefnemer en 
tevens met betrekking tot de uitwerking van die plannen tot het ontwerp zoals dat thans is 
gepresenteerd.  
 
In mei 2012 zijn door de Veerse gemeenteraad een stedenbouwkundige visie en ruimtelijke 
randvoorwaarden vastgesteld voor de locatie ‘KPN-gebouw’. Dit stuk waarin 24 randvoorwaarden 
staan, geeft de gemeente Veere de betreffende initiatiefnemer volgens ons zeer ruime mogelijkheden 
om invulling te geven aan de projectlocatie welke een waarde toe moet voegen aan het bestaand 
voorzieningenaanbod. 
 
De stadsraad is van mening dat de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemer op  onderstaande 
punten niet voldoet aan de in 2012 vastgestelde stedenbouwkundige visie en ruimtelijke 
randvoorwaarden.  
 

 Citaat uit visie en ambitie (#1): “De herontwikkeling van de locatie moet resulteren in een 
ruimtelijk cadeautje voor de directe omgeving”. 
Gerelateerd aan het aantal protestposters aan de ramen bij omliggende woningen en ook 
verspreid in de rest van Domburg, concludeert de stadsraad dat het ingediende plan niet als 
zodanig wordt opgevat door de directe omgeving en een aanzienlijk aantal overige Domburgers.  
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 De onderbouwing/beargumentering van de randvoorwaarde (#2) dat het vitaliteitshotel een 
waarde toe voegt aan het bestaande (hotel)aanbod in Domburg ontbreekt geheel in de ruimtelijke 
onderbouwing van de initiatiefnemer. In de randvoorwaarde wordt bovendien duidelijk gesteld dat 
‘meer van hetzelfde’ niet gewenst is. 
 

 Citaat uit visie en ambitie (#3) “De ontwikkeling moet een bijdrage leveren voor het behoud en 
versterken van de identiteit van Domburg als Badplaats”. Bij het beschrijven van de identiteit in 
de Visie Domburg en het DNA van Domburg wordt geschetst dat juist grootschalige projecten 
niet passen binnen Domburg. Het kenmerk voor Domburg is authentieke kleinschaligheid. Het 
voorliggende ontwerp kan op geen enkele manier anders worden beoordeeld dan grootschalig. 
 

 In de ruimtelijke onderbouwing van de initiatiefnemer (pagina 17) wordt gesteld dat er voor de 
herontwikkeling langs de Weverijstraat geen randvoorwaarden gesteld zijn. Er staat echter bij 
randvoorwaarde #5 en #19 vermeld dat de profilering als onderdeel van het hotel ondergeschikt 
moet zijn aan die van het beeld van de totale straat. Het aangevraagde ontwerp voldoet hier in 
ieder geval op het vlak van bebouwingspercentage, goot- en nokhoogte niet aan. 
 

 De randvoorwaarden voor de bouwmassa worden in de punten #12 t/m #17 gesteld, geïllustreerd 
met een schets. Twee kopgebouwen waarin expliciet extra bouwhoogte is vergund om deze 
ruimtelijk/architectonisch te kunnen benadrukken, gelegen aan respectievelijk de Schelpweg en 
de Beatrixstraat met het (iets terug liggende) tussensegment aan de parkzijde hiertussen 
opgespannen. Zowel op de plattegrond als in de gevelaanzichten is geen onderscheid zichtbaar 
tussen het kopgebouw aan de schelpweg en het tussensegment. Het plan voldoet in dit opzicht 
dus niet aan deze gestelde randvoorwaarden. Door expliciet af te wijken van de ruimtelijke 
vormgeving met twee kopgebouwen met een tussenliggende opspanning, vervalt hier ook de 
motivatie om af te wijken van de bestaande bouwregels (komplan Domburg, max. 11m 
bouwhoogte)  
 

Wij uiten onze zorgen over onderstaande punten welke wij onvoldoende overtuigend beantwoord 
vinden in de ruimtelijke onderbouwing van de initiatiefnemer. 

 

 De bouw van het Vitaliteitshotel zal volgens de initiatiefnemer slechts marginale gevolgen hebben 
voor de verkeersdruk van de Schelpweg in Domburg. Hierbij wordt een algemene toename van 
2,5% - 3,5% verkeer op de schelpweg genoemd. Er wordt echter met dit plan een “nieuw 
kruispunt” (naar een parkeergarage met 117 plaatsen) gecreëerd op de enige doorgaande oost-
westweg in Domburg, waarbij verkeersbewegingen ook nog eens op piekmomenten zijn 
geconcentreerd. 

 

 In de ruimtelijke onderbouwing van de initiatiefnemer (pagina 6) wordt gesteld dat een suite te 
karakteriseren is als luxe hotelkamer zonder dat er sprake is van een zelfstandig verblijfsobject. 
Omdat de initiatiefnemer de intentie heeft suites (of appartementen?) te verkopen, stellen wij dat 
er wel degelijk sprake is van zelfstandige verblijfsobjecten. Waarbij de definitie naar ons idee is 
"Een zelfstandig verblijfsobject is een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor 
(woon-, bedrijfsmatige, of) recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten 
wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg , een erf of een gedeelde 
verkeersruimte en in functioneel opzicht zelfstandig is." 
Tevens stellen wij dat de mogelijkheid bestaat dat op de plek waar nu permanente bewoning is 
aan de Weverijstraat, als dit plan doorgang vindt, u uw eigen zelfstandig recreatie appartement 
kan kopen, met notabene een eigen ingang aan de Weverijstraat! 
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 Tijdens de presentatie en ook al in een eerder stadium hebben omwonenden hun bezorgdheid 
geuit over de plannen voor het Vitaliteitshotel. Het is heel belangrijk dat de bezorgdheid en 
klachten van de omwonenden serieus worden genomen. Een integraal communicatietraject moet 
een essentieel onderdeel zijn van het vervolgtraject; 

 

 Bij het realiseren van dit plan is het belangrijk ook de structuur van de omliggende straten, 
waaronder onder meer het enge en te krappe kruispuntje Beatrixstraat/Weverijstraat te 
verbeteren. De stadsraad heeft dit tijdens de informatiebijeenkomst (2.9.2015)  ook aangekaart, 
met het antwoord van de initiatiefnemer dat de gemeente dit geen goed idee vindt en adviseert 
de huidige rooilijn van de bebouwing aan te houden. Wij vinden dit antwoord niet bevredigend en 
vragen de gemeente hiervoor een gedegen onderbouwing, alsmede het verzoek om dit punt te 
heroverwegen. 

 
De Stadsraad Domburg wil een bijdrage leveren om tot een oplossing te komen, maar hoe?  
 
In de soms complexe situatie in Domburg lijken de belangen van ondernemers en bewoners af en toe 
ver uit elkaar te liggen. Die beeldvorming is soms begrijpelijk, maar niet altijd terecht. Met een dosis 
goede wil zouden betrokkenen de verschillen in opvattingen in veel situaties kunnen verminderen, of 
zelfs weg kunnen nemen. Volgens de Stadsraad geldt dit ook voor de plannen voor het 
Vitaliteitshotel. 
 
Met betrekking tot het dossier Vitaliteitshotel wil de Stadsraad, naast bovenstaande kritische 
kanttekeningen, graag een bijdrage leveren in een dialoog, die zou kunnen resulteren in een voor alle 
partijen acceptabele oplossing. Wij vragen de gemeente Veere en de initiatiefnemer daarom het 
volgende in overweging te nemen. 
 
De Stadsraad Domburg geeft in en aantal punten aan waar volgens ons de pijnpunten liggen in dit 
dossier. Wij zien kansen om, door het oplossen, of voldoende reduceren, van deze punten de 
verhoudingen tussen de initiatiefnemer van het Vitaliteitshotel, de inwoners van Domburg in het 
algemeen en de direct omwonenden in het bijzonder te normaliseren. Om de kans van slagen daarop 
te vergroten is echter een flinke dosis goede wil nodig en de bereidheid om de ingenomen stellingen 
te verlaten en naar elkaar toe te bewegen.  
 
Hoe denkt de Stadsraad Domburg dit te kunnen bereiken? Wij zetten de, naar onze mening, grootste 
pijnpunten in willekeurige volgorde op een rijtje; 
 
1. De plannen worden in de Domburgse samenleving gezien als veel te omvangrijk, waarbij 

het gaat over bouwoppervlak (m²), goothoogten, nokhoogten en ruimtelijke inpassing in de 
omgeving. Daarmee past het ontwerp naar onze mening absoluut niet binnen de Visie Domburg. 
Bovendien komt de leefbaarheid in de omgeving hiermee zwaar onder druk te staan. Daarnaast 
is de kans op planschade aanzienlijk. 
 

2. De verkeersdruk in Domburg zal verder toenemen door het autoverkeer van gasten en 
toeleveranciers van het Vitaliteitshotel. Hiervoor zal een adequate oplossing moeten worden 
gevonden. Om dit te bereiken zou de initiatiefnemer o.a. een significante bijdrage kunnen leveren 
aan de door de Stadsraad gepresenteerde plannen om te komen tot een zo goed mogelijke 
ontsluitingsweg rond Domburg om de verkeersdruk in de kern van Domburg te ontlasten.  
 

3. 4 woningen, met een permanente woonbestemming, komen als gevolg van deze plannen 
te vervallen. De Stadsraad acht dit in strijd met de regels en het beleid wat binnen Domburg 
geldt. Wij vinden dat deze beslissing moet worden terug gedraaid, of dat er door de 
initiatiefnemer minimaal compensatie moet worden geboden. 
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De Stadsraad Domburg doet een dringend beroep op de gemeente Veere en de initiatiefnemer om de 
huidige plannen te heroverwegen en deze vervolgens binnen de juiste proporties te brengen, zodat 
het beoogde Vitaliteitshotel op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen en door Domburg en de 
direct omwonenden echt wordt ervaren als een cadeautje i.p.v. een last. 
 
Wij verzoeken u, op grond van bovenstaande, de vergunning voor de huidige plannen niet te 
verlenen, maar naar een ontwerp te streven wat aan bovengenoemde bezwaren tegemoet komt. 
 
Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
 
Uiteraard zijn wij graag bereid om een nadere toelichting te geven op deze zienswijze. U kunt 
daarvoor contact opnemen met Ko Jan Provoost, e-mail: kojan@stadsraaddomburg.nl   
 
 
Hoogachtend, 
namens de Stichting Stadsraad Domburg 
 
 
 
 
 
 
Simon (S) de Visser, voorzitter. Ko Jan (J.J.) Provoost, secretaris.                                                
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