
Kurenpolder

Gewenste ontwikkelingen en het bestemmingsplan



Opzet toelichting

• Presentatie
• Huidige situatie

• Wensen

• Vertaling in het bestemmingsplan + procedure



Huidige situatie

Bijzonder bedrijf met veel variatie:

• Strand
• Subtropisch zwembad
• Camping
• Outdoor Biesbosch
• Golfbaan



Wensen

• Flexibiliteit
• Geen verschil toeristisch/vast
• Geen verschil dag-/verblijfsrecreatie
• Geen verschil land/water

• Productvernieuwing
• verhuureenheden

• Hotel
• 180 bedden

• Woning ipv boerderij 
• langs de Nathalsweg



Nieuwe accommodaties voor de verhuur

• totaal 1128 eenheden 

• waarvan: 

• 25% - 450 m3

• 75% - 300 m3

• 6,5 m bouwhoogte 







Hotel

• 180 kamers 

• eventueel gedeeltelijk in water

• locatie is beperkt tot dit gebied 

• ten hoogste 21 m en ten 
hoogste 31 m voor ten 
hoogste 30% van het 
oppervlak van het gebouw





Procedure tot 
nu toe

• Planmer-beoordeling
• Raadsbesluit 11 feb 2020
• Geen merplicht
• Ontwikkelingen wel/niet

• Opstellen bestemmingsplan
• Verkeer is een knelpunt
• Overleg buurt, 

onderzoeken
• Opstellen bp

• Start procedure
• Voorontwerp 29 april tot 

en met 27 mei ter inzage



Verbeelding van het bestemmingsplan

5-5-2022



Opzet van het 
bestemmingsplan

5-5-2022



Onderzoeken die 
zijn opgenomen in 
de bijlagen van de 
toelichting van het 
bestemmingsplan

5-5-2022



Brief van de gemeente aan omwonenden met 
een link naar de digitale versie

• U kunt het voorontwerp bestemmingsplan bekijken tot en met 27 mei 2022

• Het voorontwerpbestemmingsplan “Recreatiepark Kurenpolder ” ligt 4 weken ter inzage: 
vanaf vrijdag 29 april tot en met vrijdag 27 mei 2022.  U kunt de stukken op 2 manieren 
bekijken:

1. U maakt een afspraak om de documenten digitaal te bekijken op het gemeentehuis 
(Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via (0183) 516100.

1. U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Dit kan door in de 
zoekbalk het identificatienummer NL.IMRO.1959.HanBP053Kurenpld-VO01 in te vullen of 
door te zoeken op het adres Kurenpolderweg 31 Hank. 

5-5-2022

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Verkeersafwikkeling

Groot aandachtspunt, zie 
bijlage 5, in deze link

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1
959.HanBP053Kurenpld-
VO01/b_NL.IMRO.1959.HanBP053Kurenpld-VO01_tb5.pdf

Afspraken over monitoring 
en poortbeleid 
(hotel via de hoofdpoort)



Verbeelding van het bestemmingsplan

Uiterlijk  27 mei  naar Marieke Elsevier, Postbus 5, 4286 
ZG Almkerk, of via de mail naar 
m.elsevier@GemeenteAltena.nl. Daarbij wordt u 
vriendelijk verzocht om de naam van het 
bestemmingsplan “Recreatiepark Kurenpolder” en het 
zaaknummer GV-084476 te noemen.

Opmerkingen en wensen

mailto:m.elsevier@GemeenteAltena.nl

