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1

AANLEIDING

In Asten-Ommel is het Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer gelegen. Dit park maakt deel uit van de Oostappen Groep, welke diverse recreatieparken in Nederland en in België exploiteert.
Het park heeft een oppervlakte van 50 hectare en bestaat uit een waterplas
met daar om heen verschillende verblijfsrecreatieve voorzieningen. Ook zijn
er diverse speelvoorzieningen aanwezig en is in 2005 Prinsenhof Plaza opgericht. In dit gethematiseerde centrumgebouw zijn entertainment- en horecavoorzieningen aanwezig. Het nieuwe centrumgebouw vormt samen met
het subtropische zwemparadijs een kwalitatief hoogwaardige voorziening op
het park.
Voor verblijf kan gekozen worden uit toeristische kampeerplaatsen, verhuurcaravans, comforthomes, diverse verhuurchalets en jaarplaatsen. De kwaliteit van deze voorzieningen sluit echter niet meer aan bij de hoogwaardige
nieuwe centrumvoorziening. De Oostappen Groep is daarom het verblijfsaanbod kwalitatief gezien aan het opwaarderen, zodat Oostappen Groep
vakantiepark Prinsenmeer weer als geheel een aantrekkelijke uitstraling
krijgt.
Een dergelijke ontwikkeling past niet geheel in het vigerend bestemmingsplan uit 1997. Samen met de gemeente Asten is er dan ook voor gekozen
het bestemmingsplan voor het Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer
te herzien. De Oostappen Groep is gezien de gedane investering in de centrumvoorziening genoodzaakt om spoedig ook de verblijfsvoorzieningen te
vernieuwen. Een nieuwe planologische regeling is voor een aantal nieuwe
ontwikkelingen op korte termijn nodig.
De Oostappen Groep heeft hierover met de gemeente Asten overleg gehad.
De gemeente heeft er voor gekozen om voor het park alsnog een separaat
bestemmingsplan op te (laten) stellen.
In deze notitie over Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer worden alle
ruimtelijk relevante onderdelen uit het bedrijfs- en ontwikkelingsplan verwoord zoals:
1 De noodzaak van ontwikkelingsmogelijkheden voor Oostappen Groep
vakantiepark Prinsenmeer zoals ook aangeven in de “Motivatie ontwikkelingsmogelijkheden vakantiepark Prinsenmeer te Ommel” d.d. 11 oktober
2006. Het College heeft op 13 maart 2007 met deze motivatie ingestemd
met uitzondering van de 3 nieuwe bedrijfswoningen. In paragraaf 2 hebben we deze reeds geaccordeerde ontwikkelingen opgenomen om inzicht
te geven in de totale ontwikkeling op het park.
2 In paragraaf 3 hebben we de gewenste nieuwe ontwikkelingen die na de
besluitvorming door het College ontstaan zijn, expliciet toegevoegd.
3 De notitie wordt afgesloten met een conclusie.
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REEDS GEACCODEERDE ONTWIKKELINGEN

Binnen de recreatiesector vinden verschuivingen en veranderingen plaats op
het vlak van kwaliteitsverbetering en verhoging van het comfort voor de vakantiegangers. Ook Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer gaat hier in
mee. In 2005 is daarvoor onder meer de kwalitatief hoogwaardige centrumvoorziening gerealiseerd. Door deze investering wordt ingespeeld op de individuele eisen en wensen van gasten en wordt tevens voorzien in een accommodatie die jaarrond een aantrekkelijk aanbod heeft.
Door de Oostappen Groep is kort na de realisatie van de nieuwe centrumvoorziening een afname geconstateerd van het aantal bezoekers. Deze haken af omdat het aanbod van de verblijfseenheden niet meer aansluit bij de
wensen. Ook is er een steeds groter contrast met het verblijfsrecreatieve
aanbod welke niet het kwalitatief hoogwaardig karakter heeft van de centrumvoorziening. De gedane investering kan zo onvoldoende rendabel worden gemaakt. Het huidige aanbod aan verblijfsrecreatieve voorzieningen
dient daarom te worden opgewaardeerd.
De recreatiemarkt vraagt om een andere ‘type’ voorzieningen. Er is meer
vraag naar moderne accommodaties en kwalitatief hoogwaardiger eenheden. Ook willen meer mensen vaker kort verblijven (weekend, midweek).
Hier komt bij de toename van het aantal mensen 50+ (aantrekkelijke doelgroep) en het feit dat mensen voor een korter verblijf en ook in het naseizoen liever een complete (moderne) accommodatie kiezen.
Momenteel zijn er op het vakantiepark Prinsenmeer de volgende voorzieningen aanwezig:
- Toeristische kampeerplaatsen (auto + caravan, tent);
- verhuurchalets;
- verhuurstacaravans;
- jaarplaatsen.
Het plan is om de volgende verblijfsrecreatieve voorzieningen aan te gaan
bieden op Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer:
- Toeristische kampeerplaatsen.
- Verhuureenheden in verschillende moderne segmenten;
o Verhuurstacaravans, comfort homes;
o verhuurchalet;
o gekoppelde verhuurchalets als groepsaccommodatie (voorbeeld twee
gezinnen);
o moderne verhuureenheden bijvoorbeeld in de stijl van een ‘Finse’
blokhut.
- appartementen/studio’s;
- drijvende eenheden op het water;
- jaarplaatsen.
De insteek voor vernieuwing van het aanbod aan verblijfsaccommodaties is
(meer) ‘kwaliteit’, meer verblijfsruimte en flexibiliteit.
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Om de beoogde kwaliteitsslag te kunnen maken, is het de bedoeling de verouderde stacaravans stapsgewijs (dus verspreid in de tijd en afhankelijk van
de vraag in de markt) te vervangen door moderne verhuurcaravans (comforthomes en chalets). Het plan is om in de toekomst minder stacaravans in de
vorm van traditionele jaarplaatsen, te plaatsen. Op deze manier kunnen de
beschikbare plaatsen op het park meer flexibel benut worden voor zowel
toeristische plaatsen als chalets, comforthomes en mogelijk het model blokhut. Dit al naar gelang de vraag uit de markt.
Gezien de eerder genoemde ontwikkelingen van de markt is het noodzakelijk een vorm van flexibiliteit voor de eenheden op het park te hebben. Dat
wil zeggen dat het aanbod aan verblijfsrecreatieve voorzieningen zo snel
mogelijk afgestemd moet kunnen worden op veranderingen in de markt.
Daarom wil Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer gaan werken met
‘unit’-achtige voorzieningen zoals de moderne comforthomes en chalets met
uiteraard een kwalitatief hoogwaardige (recreatieve) uitstraling. Deze voorzieningen zijn makkelijk verplaatsbaar en eventueel koppelbaar.
Hierdoor kan er eenvoudiger een diversiteit aan eenheden aangeboden
worden, bijvoorbeeld ook grotere eenheden voor het verblijf van meerdere
gezinnen. Er is een variatie van eenheden gewenst van circa 30 m² tot circa
250 m² in verschillende verschijningsvormen. Er zullen dus om de genoemde kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren meer m² en ook hogere goothoogtes noodzakelijk zijn. Het doel van meer m2 heeft betrekking op de
vraag om ook grotere verhuureenheden mogelijk te maken. Dit heeft vooral
te maken met de verbreding van de doelgroep. Dus 30 m2 voor het echtpaar
en 250 m2 voor het familie-uitje: opa en oma met kinderen en eventueel
klein kinderen.
Het doel van de Oostappen Groep is dus primair behoud van het aantal recreanten zodat de investering in de centrale voorzieningen terugverdiend
kunnen worden. In 2006 was sprake van een afname van het aantal recreanten. Nu komt het aantal recreanten gelukkig weer meer op niveau. Om het
aantal recreanten vast te houden is dus een verbreding van de doelgroep
nodig en een modernisering van de verblijfseenheden.
In het geaccordeerde ontwikkelingsplan van 2006 was aangegeven dat in totaal
het park circa 2000 plaatsen zal gaan herbergen.
Als we met de kennis van nu het aantal standplaatsen proberen te concretiseren
zien we de navolgende ontwikkelingen.

De vraag naar toeristische plaatsen neemt af. Als 100 toeristische plaatsen
(waar mensen zelf met de caravan of tent komen) vervangen worden, komen hiervoor circa 80 Comforthomes terug.
Deze omzetting heeft vooral als doel een verlenging van het seizoen dat
normaal van mei tot september loopt en met moderne verblijfseenheden verlengd kan worden van april tot november. In de zomer zal door de afname
van het aantal verblijfseenheden ook het aantal recreanten verminderen
t.o.v. de huidige bezetting. De inschatting is dat met de verlenging van het
voor- en naseizoen op jaarbasis het aantal recreanten met circa 2 a 5% zal
toenemen.
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Momenteel zijn op het park 1656 eenheden waarvan 487 jaarplaatsen, 532
chalets, stacaravans of comfort homes (verhuureenheden) en 637 toeristische plaatsen voor tenten en mensen met de eigen caravan. Met de huidige
markt is de inschatting dat van deze toeristische standplaatsen ongeveer
220 plaatsen omgezet worden naar verhuureenheden. Ook is de verwachting dat door herschikking van oude jaarplaatsen er circa 75 a 80 nieuwe
verhuureenheden op termijn bij zullen komen. De op de ontwikkelingskaart
aangegeven 3 appartementengebouwen bevatten 16 appartementen per
gebouw zodat er 48 eenheden bij komen. De gewenste ontwikkelingen zijn
sterk afhankelijk van de markt. In de praktijk betekent dit dat vooral flexibiliteit gewenst is.
In samenwerking met de Bosgroep is tenslotte een plan gemaakt voor het
behoud van het bestaande bos op het park. Verder worden er geen ingrijpende veranderingen van het bestaande groen verwacht. De ingrepen richten zich op zorgvuldig beheer en waar mogelijk versterking van de
groenstructuur.
Om voor verschillende doelgroepen aantrekkelijke meer jaarrond geschikte
voorzieningen te kunnen aanbieden, is het de bedoeling appartementen en
studio’s op het park te realiseren. De appartementen en studio’s zullen mogelijk stenen constructies zijn of als prefab units worden opgebouwd.
Daarnaast wordt gekeken naar het aanbieden van verblijfsmogelijkheden
voor mensen die specifieke zorg nodig hebben. Hiervoor zijn diverse accommodaties geschikt. De Oostappen Groep heeft overleg gehad met een
zorgverzekeraar over de eventuele mogelijkheden. Na goedkeurig van de
mogelijkheden in het bestemmingsplan zal dit segment in overleg met de
zorgverzekeraar verder geconcretiseerd worden. Het aanbieden van accommodaties in het zorgsegment is mede aantrekkelijk gezien de aanwezigheid van een modern zwembad waarvan zorgbehoevenden gebruik kunnen
maken voor het revalideren. Ook voor de mantelzorger dan wel de begeleider bieden de faciliteiten op het recreatiepark veel voordelen.
Een nieuw element op het park zijn drijvende verblijfseenheden op het water. Dit vormt een bijzonder element in het verblijfsrecreatieve aanbod op
Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer. Dit type accommodatie betreft
moderne verblijfsmogelijkheden op het water die uniek zijn in Nederland en
een sterke aanvulling vormen op het verblijfsrecreatieaanbod. De drijvende
verblijfseenheden zullen in het deel van de recreatieplas komen te liggen
welke nu minder intensief gebruikt wordt.
Het maken van een kwaliteitsslag betekent dat er meer verantwoordelijkheid
gevraagd wordt van het parkbeheer. Vanuit een efficiënte en veilige exploitatie zijn eigenlijk extra bedrijfswoningen noodzakelijk. Op basis van de afwijzing door het college probeert de Oostappen Groep om het beheer vanuit de
3 bestaande bedrijfswoningen te organiseren.
Tenslotte zal de bestaande hoofdstructuur voor het verkeer en de bijbehorende parkeervoorziening behouden blijven. Indien noodzakelijk kan het nodig zijn de padenstructuur te herschikken.
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In bijlage 1 zijn enkele referentiebeelden van mogelijke verblijfsrecreatieve
eenheden opgenomen.
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GEWENSTE NIEUWE ONTWIKKELING OOSTAPPEN
GROEP VAKANTIEPARK PRINSENMEER

Om in te spelen op de veranderende vraag in de markt zijn er weer een aantal nieuwe concepten bedacht.
Extra nieuwe recreatieve invullingen
Om te zorgen voor herhalingsbezoeken zijn ook weer nieuwe activiteiten
gewenst, hierbij zijn de volgende ideeën al gedeeltelijk uitgewerkt of worden
ze binnenkort opgepakt:
1. Recent is in overleg met de gemeente gewerkt aan de vergunningverlening voor het mogelijk maken van Jetskiën op een gedeelte van de
waterplas. Op de ontwikkelingskaart is hiervoor een speciaal gebied
aangewezen.
2. Om de waterlijn nog aantrekkelijker te maken, wordt gedacht aan het
toevoegen van kleine speeleilandjes op het water. Ook het uitbreiden
van de bestaande centrumvoorzieningen over de waterplas heen biedt
extra mogelijkheden voor spel en vertier.
3. In het bos langs de snelweg zijn er concrete plannen voor het realiseren
van Outdoor spelvoorzieningen waarbij het bos gerespecteerd wordt.
Het bos vormt namelijk het decor voor de gewenste ontwikkeling. Om
het bos vitaal en veilig te houden, zal er een bosbouwkundig onderhoud
plaatsvinden, gericht op het behoud van de bos- en natuurwaarden.
Met gebruikmaking van de bestaande bomen zullen er klim- en spelmogelijkheden gerealiseerd worden. Voor de benodigde voorzieningen
worden natuurlijke duurzame materialen gebruikt die passen bij de natuurbeleving en geen beperkingen vormen voor de bestaande bomen.
Zie ook bijlage 3 als referentie voor het materiaal gebruik.
Door de ingesloten ligging van het bos tussen een redelijk intensief gebruikte ontsluitingsweg en de snelweg, heeft het bosperceel geen specifieke natuur waarden. Ook zijn er vanwege de huidige situatie zeker geen verstoringsgevoelige diersoorten aanwezig. Recreatief medegebruik is in ieder
bosperceel toegestaan. Omdat het een intensievere vorm van recreatief medegebruik is, vraagt de Oostappen Groep ook dit gebruik in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Uit recente informatie blijkt dat op het bosperceel een faunatunnel uitkomt. Om deze reden wil de Oostappen Groep gaan
onderzoeken of in een beperkt deel van het bos aansluitend aan de parkeerplaats nog wel mogelijkheden zijn voor eenvoudige spelvoorzieningen,
waarbij het achterste gedeelte van het bos optimaal voor de natuur ingericht
kan worden. Doordat de spelactiviteiten alleen overdag plaatsvinden is op
deze manier natuurbeleving en spel in het 1e gedeelte mogelijk te combineren met echte natuur op het achterste gedeelte die dan ook voor bezoekers
afgesloten wordt om verstoring te voorkomen.
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Parkhotel
De nieuwste ontwikkelingen op de recreatiemarkt richt zich op nog meer
moderne verblijfseenheden en extra verzorging. De groep gasten die verblijf
voor meerdere personen zoeken i.p.v. een chalet van 6 personen groeit onder andere door de vergrijzing. Deze doelgroep heeft meer behoefte aan iets
meer luxe vergelijkbaar met een hotel. Vanuit de centrale voorzieningen kan
de receptiefunctie en de catering verzorgd worden. Het verblijf vindt plaats
verspreid over het park in een groen setting. Voor mensen die van privacy
houden, wordt het ontbijt bij de verhuuraccommodatie gebracht. Ook is het
mogelijk te ontbijten in het restaurant voor de mensen die van meer gezelligheid houden. Dit kan bij de huidige horeca bij de centrale voorziening bij
de hoofd entree. Ook de catering zal vanuit deze locatie verzorgd worden.
De verwachting is dat met deze formule meer buitenlandse gasten het park
zullen bezoeken. Vooral de buitenlandse gasten zijn extra gesteld op moderne verblijfseenheden met comfort die op deze manier voor een heel aantrekkelijke prijs aangeboden kunnen worden. Ook de gedachte van het
parkhotel zorgt voor een verbreding van de verschillende doelgroepen
waardoor het bedrijf minder gevoelig wordt voor snelle veranderingen in de
markt. Het parkhotel is een manier om te verkennen of verblijf op deze manier ook voor de zakelijke markt aantrekkelijk is.
Zorg
De gedachte van het parkhotel past ook in de in 2006 al genoemde wens
om meer opvang en begeleiding van mensen die zorg behoeven op het park
te realiseren. Naast ondersteuning bij het revalideren bijvoorbeeld ‘s ochtends in het zwembad onder begeleiding van een fysiotherapeut, heeft ook
de uitgebreidere catering in het parkhotel voor deze doelgroep een grote
toegevoegde waarde. Op het ontwikkelingsplan 2012 zijn 2 gebieden dicht
bij centrale voorzieningen aangewezen voor het verder uitwerken van het
parkhotel met bijbehorende zorgcomponent.
Tijdelijke huisvesting
De vraag naar tijdelijke huisvestigingsmogelijkheden van arbeidsmigranten
is de laatste tijd sterk gegroeid. De Oostappen Groep is hier op ingespeeld
door op een afgeschermd gedeelte van het recreatiepark deze huisvesting
mogelijk te maken. Er is extra toezicht waardoor bij mogelijke incidenten direct ingegrepen kan worden, zodat ongeregeldheden voorkomen worden.
Ook zijn er voorzieningen aangebracht om naast het werk in de avond en
het weekend voor vertier op het afgescheiden gedeelte van het park te zorgen. Met andere woorden een prima antwoord op de vraag in de markt.
Onder andere vanwege de terughoudende rol van de provincie is er uiteindelijk door het college voor gekozen om tijdelijk 216 arbeidsmigranten te
vergunnen.
Recentelijk blijkt dat de provincie in Noord-Brabant op het Oostappen Groep
vakantiepark in Loon op Zand geen bezwaar aangetekend heeft tegen een
veel ruimer aantal arbeidsmigranten en een permanente bestemming van
het verblijf van arbeidsmigranten op een gedeelte van het recreatiepark.
In dit verband vraagt de Oostappen Groep om een heroverweging van de
inperking van het huidige aantal arbeidsmigranten op het park. Op de bijge-
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voegde ontwikkelingskaart is in aanvulling op het gebied waarin de tijdelijke
216 arbeidsmigranten vergund zijn een gebied aangegeven waarvoor het
bedrijfstechnisch eveneens mogelijk is om arbeidsmigranten toe te staan.
Het gaat om 96 verhuureenheden dus om 384 arbeidsmigranten. Doordat
voor dit gedeelte de bestaande weg gevolgd wordt, is ook dit gedeelte goed
af te schermen van het huidige park. Bedrijfstechnisch is het gebied dat de
weg volgt ook voor de aansluitingen voor gas water en elektriciteit één eenheid. Het beheer en onderhoud vereenvoudigd als dit totale gebied ingezet
wordt voor arbeidsmigranten. Als het totale gebied ingezet wordt is het ook
mogelijk om indoor voorziening te realiseren zodat er nog beter verblijf en
ontspanning op het park mogelijk is. De arbeidsmigranten hadden al een eigen ingang aan de Kranenvenweg bij het huidige oude kantoor op het park,
waardoor ook de verkeerstromen gescheiden blijven. Over het huidige functioneren van de opvang van arbeidsmigranten kunnen ook de politie en
brandweer geraadpleegd worden.
Flexibiliteit voorzieningen
Vanzelfsprekend vragen ook de huidige voorzieningen, sanitairgebouwen,
diverse speelvoorzieningen, opslag, extra ruimte voor het nieuw te bouwen
kantoor, winkelfunctie, casino, zwembad en gerealiseerde nieuwe centrumvoorzieningen om een flexibele regeling in het bestemmingsplan.
De nieuwe gerealiseerde parkeerplaats met bijbehorende lichtmasten, reclamezuil, opslag voor groen en tijdelijke opslag bij wisselingen van de caravans en de beplanting zoals aangegeven op het beplantingsplan zal ook in
het nieuwe bestemmingsplan worden opgenomen. De tijdelijke opslag van
groen en caravans kan door een afscherming te maken meer aan het zicht
onttrokken worden.
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CONCLUSIE

Gezien bovenstaande motivering kan geconcludeerd worden dat de recreatiemarkt sterk in beweging is. Het Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer moet hier op inspelen. Deels is dit al gebeurd door de realisatie van de
nieuwe centrumvoorziening. Hiermee is een eerste kwaliteitsslag gemaakt.
De verblijfsrecreatieve voorzieningen blijven hierdoor echter qua kwaliteit
achter bij de centrumvoorzieningen. Een complete kwaliteitsverbetering van
het verblijfrecreatieve aanbod is daarom noodzakelijk.
Zoals aangegeven is flexibiliteit voor de verblijfseenheden in het nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk. Verder zullen er om de genoemde kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren meer m² en hogere goothoogtes noodzakelijk zijn.
In het ontwikkelingsplan 2012 zijn extra uitgewerkt de mogelijkheden om
meer met de kwaliteiten van de waterplas te doen zoals drijvende of schiereilandjes, het verbinden en uitbreiden van de centrumvoorzieningen aan de
overzijde van de waterplas. Ook het realiseren van drijvende verblijfseenheden en mogelijkheden om te Jetskiën zorgen voor extra vertier.
Het vigerend bestemmingsplan voorziet onvoldoende in de mogelijkheid de
genoemde plannen en nieuwe ontwikkelingen voor (verblijfs)recreatie op
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Oostappen Groep vakantiepark Prinsenmeer te realiseren. Een nieuw bestemmingsplan op zo kort mogelijke termijn voor het mogelijk maken van het
“Ontwikkelingsplan 2012” is dus noodzakelijk. Met name ook om snel in te
kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de recreatiemarkt.
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Bijlage 1:
Ontwikkelingsplan 2012

Bijlage 2 Referentiebeelden mogelijke verblijfsaccommodaties

Chalet

Appartementen

Kamperen

Drijvende watereenheid

Verhuureenheden

Bijlage 3 Referenties speelbos
Voor het outdoor speelbos hanteert de Oostappen Groep de uitgangspunten
van het onderstaande Active Forest ECO klimbos. Voor de beeldvorming zijn
ook een aantal referentiebeelden opgenomen.
Een Active Forest ECO klimbos, een onderscheidend concept:
1.

De natuurbeleving staat voorop. Wij stellen daarom eisen aan de minimale oppervlakte en organisch ontwerp passend in de omgeving;

2.

Verstoppen is ons doel. Door de hoogste kwaliteit en gebruik van natuurlijke materialen en vormen wordt het klimbos een met de natuur;

3.

Blijvend gezonde bomen zijn een doel op zich. Jaarlijkse (her)controle
en onderhoud van de bomen door een gecertificeerd boomexpert en het registreren
van alle boom-data in onze database. Een Tomografisch (Ultrasoon) boomonderzoek
voor de bouw. De toepassing van een unieke sterkte- en mechanische belasting berekeningen per boom. Periodieke aanpassing van de constructies op de groei van de
bomen;

4.

De beste nazorg en onderhoud voor een park in top-conditie. Uitgebreide support en onderhoud mogelijkheden staan tot uw beschikking. De mogelijkheid
om uw wensen rondom reactiesnelheden en storingsafhandeling in te vullen. Kortom,
uw operatie wordt maximaal ondersteund.
Elk klimbos heeft een serie van klimparcoursen en andere uitdagingen in diverse
moeilijkheidsgraden. De belevenis van het ECO klimbos en de natuur geeft energie
en helpt grenzen te overwinnen. Ook voor persoonlijke groei en teamspirit is het
klimpark uitermate geschikt.

