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Beantwoording vragen raadslid C. van de Woestijne d.d. 13 april 2013 
Overzicht ingediende plannen door Zeeuwse Lagune BV voor hotelontwikkeling aan 
de Veerse Dam 
 

1) Op 22 april 2004 heeft de heer Doeleman aan de raad een plan voor een 
botel/restaurant aan de Veerse Dam gepresenteerd. Van deze presentatie zijn in het 
archief geen stukken beschikbaar, maar een jaar later is in een brochure het 
onderstaande plan opgenomen. 

 

 
 
2) In 2006 en 2007 is de economische haalbaarheid van de totale gebiedsontwikkeling 

Veerse Dam onderzocht en is een structuurschets opgesteld. Hiertoe dienden de 
ondernemers een schetsontwerp aan te leveren van hun eigen initiatief. De heer 
Doeleman heeft een werkatelier georganiseerd, waarin de mogelijkheden voor het 
hotel-restaurant zijn verkend. Uit het technisch onderzoek kwam dat op basis van de 
Wet op de Waterkeringen binnen een afstand van circa 25 meter uit de huidige 
waterlijn geen gebouwen gerealiseerd mogen worden. Drijvende accommodatie 
bleek economisch en praktisch niet uitvoerbaar. Dit heeft geleid tot twee varianten: 
een hotel op palen en een hotel op eilanden. Tijdens het werkatelier ging de voorkeur 
van de deelnemers uit naar het ontwerp op eilanden. 
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3) In oktober 2008 hebben de gemeenten Noord-Beveland en Veere het Kwaliteitsteam 
Zeeland gevraagd te adviseren met betrekking tot het beeldkwaliteitsplan voor de 
Veerse Dam. Zeeuwse Lagune B.V. heeft hiertoe een Programma van eisen 
ingediend dat de volgende onderdelen bevatte: 

• 6400 m2 kamers 
• 1500 m2 zalen 
• 350 m2 restaurant 
• 300  m2 keukens 
• 200 m2 hotel lobby 
• 175 m2 bar 
• 495 m2 utilitair 
• 2200 m2 wellness 
 

Zeeuwse Lagune B.V. heeft op 29 april 2010 een ontwerp voorgelegd aan de 
welstandscommissie dat binnen de kaders van het advies/beeldkwaliteitsplan van het 
Kwaliteitsteam Zeeland paste. De commissie constateerde daarentegen dat het 
ontwerp en de daarbij gebruikte referentiebeelden afweken van de beelden in het 
beeldkwaliteitsplan. Het ontwerp bood onvoldoende basis voor een positief advies 
binnen redelijke eisen van welstand. 
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4) Op 8 juli 2010 is een nieuw ontwerp voorgelegd aan de welstandscommissie. De 

welstandscommissie schakelde landschapsarchitect Lodewijk Baljon in om een 
landschappelijke analyse te maken. De commissie concludeerde dat een 
iconografische benadering de meest passende oplossing is. Het ontwerp bood nog 
onvoldoende basis voor een positief advies. 

 

 
 

5) Op 10 februari 2011 is een gewijzigd ontwerp aan de raad gepresenteerd. Ten 
behoeve van en verfijning van de landschappelijke inpassing en het 
buitenruimteontwerp heeft Zeeuwse Lagune BV de heer Lodewijk Baljon als 
landschapsarchitect bij het ontwerp betrokken. De ontwerpers refereerden aan het 
beeld van de Veerse Gatdam waarbij de natuur grip heeft gekregen op een 
civieltechnisch bouwwerk. De welstandscommissie was van mening dat dit ontwerp 
voldoende basis bood voor een uiteindelijk positief advies binnen redelijke eisen van 
welstand.  
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6) In de loop van 2011 bleek dit plan financieel niet uitvoerbaar. Mede door de 
veranderde marktomstandigheden is het planconcept nog eens goed tegen het licht 
gehouden. Hiervoor heeft Zeeuwse Lagune BV de Spaanse groep EITSA in de arm 
genomen. EITSA is een Europees netwerk van onafhankelijke vastgoedexperts 
gespecialiseerd in hotels, resorts en leisure. Zij treden op als mediair tussen 
grondeigenaren en hotelgroepen. De adviseur van EITSA heeft het plan 
geanalyseerd en concludeert dat er bij dit project sprake is van een hoger dan 
gemiddeld investeringsrisico. De locatie in het water brengt aanzienlijke meerkosten 
met zich mee. Hij heeft diverse aanbevelingen gedaan, o.a. het verkleinen van de 
kamers, het uitbreiden van de conferentieruimte, het optimaliseren van de 
belevingswaarde en een alternatief zoeken voor de parkeerkelder.  

 
Op 7 juni 2012 is een nieuwe massastudie voorgelegd aan de welstandscommissie.  
De uitgangspunten waren als gewijzigd: 

• Het gebouw wordt meer gesitueerd richting de dam op de ondiepere lagen 
in het Veerse Meer; 

• De footprint is kleiner geworden; 
• Het gebouw telt 13 bouwlagen tot een hoogte van circa 48 meter; 
• Een uitgebreider programma van eisen met o.a. 200 hotelkamers en 120 

koopappartementen. Het totale vloeroppervlak bedraagt circa 19.000 m2; 
• Een aanlegsteiger komt uit op een plateau; 
• Toevoeging van een strandpaviljoen aan de zeezijde van de dam; 
• De stranden aan de einden van de dam zijn vergroot en van gebouwde 

volumes voorzien ten behoeve van retail, horeca en watersport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De welstandscommissie was van mening dat het voorgestelde in de massastudie afbreuk 
doet aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Het voorstel voldeed niet aan de vereiste 
icoonwerking. De opbouw van de massa, die bestaat uit een serie van aan elkaar 
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gekoppelde volumes van diverse hoogte, resulteert in een te volumineuze massa. Door 
de ingrijpende wijzigingen van de uitgangspunten, is het eerder gehanteerde kader van 
het Kwaliteitsteam Zeeland niet meer relevant als toetsingskader.  

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij brief van 28 juni 2012 aangegeven 
in beginsel positief te staan tegenover de aangebrachte wijzigingen, ook ten aanzien van 
de hoogte van 45 meter en de toevoeging van een strandpaviljoen aan de zeezijde van 
de dam. Het college heeft daarbij de kanttekening geplaatst dat ze graag een slanker 
gebouw zou zien dat landschappelijk optimaal ingepast wordt. De materialisatie acht het 
college daarbij van cruciaal belang. Ook zag het college geen mogelijkheden voor 
bebouwing in en langs de baai van de Schotsman.  

 
Op 13 september 2012 is deze massastudie ambtelijk met de provincie besproken. Er is 
toen melding gemaakt van een radartoren van circa 113 meter hoog die medio 2012 op 
Neeltje Jans wordt gebouw. Er zijn pogingen gedaan om deze te integreren in het plan 
voor het hotel aan de Veerse Dam, maar dit is niet gelukt vanwege het reeds 
vergevorderde stadium van de planvorming voor deze radartoren.  

 
7) Op 17 januari 2013 is aan de raad het plan voor een hotel/appartemententoren van 

circa 165 meter en een footprint van 37 x 37 gepresenteerd. Beoogd zijn 28 
bouwlagen, waarin het programma wordt ondergebracht, met daarbovenop een piek 
van circa 75 meter. Het programma bevat de volgende onderdelen: 

• 75 hotelkamers luxe 
• 125 hotelkamers superior 
• 80 leisure appartementen 
• 28 leisure duinwoningen, waarvan enkele met aanlegplaatsen 
• wellness (publiektoegankelijk) 
• MICE ruimte (meetings, incentives, conferenties/congressen en 

exhibitions/events) 
• Retail/restaurants/cafés (publiektoegankelijk) 
• Strandpaviljoen aan de Noordzeezijde van de dam 
• publiektoegankelijk panoramaplatform 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


