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Dyntes Tech Park bij het Waterloopbos wordt een Fletcherhotel Teunis Schuurman

Hetcherhotel in DT-Park

Woensdag 26 mei 2021

Hotelketen Fletchergaatin het Dyntes Tech Park bij het Waterloopbos bij Marknes
se een 4-sterrenhotel realliseren met 114 kamers. .

MARKNESSE Fletcher wil het 
hotel halverwege volgend 
jaar openen en mikt op toe
risten en zakelijke gasten. De 
locatie is in de buurt van het 
populaire Giethoorn en voor 
het Nederlands Lucht- en 
Ruimtevaartcentrum bij 
Marknesse dat groeiambities 
heeft kan het ook veel bete
kenen. Het hotel krijgt een 
ruim restaurant en terras en 
in de kelder komt een wel- 
Inesscentrum.

Het College van B&W wil 
haar medewerking verlenen 
aan deze ontwikkeling en 

vraagt de gemeenteraad om 
een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ (WGB) af te 
geven. Er is toestemming 
nodig om het bestaande pand 
te veranderen in een hotel. 
De ontwikkeling van hotel in 
het Waterloopbos past bij de 
doelstelling om de toeristi
sche recreatieve sector in 
Noordoostpolder te verster
ken conform de Nota Toeristi
sche verblijfsrecreatie, stelt 
het college. Ook sluit het aan 
bij de versterking en verbre
ding van de economie en het 
behoud van de leefbaarheid, 
zoals verwoord in de Struc- 

tuurvisie 2025. Wethouder 
Hans Wijnants: *We zijn blij 
met de ombouw tot hoog
waardig hotel van het voor
malige Waterloopkundig 
laboratorium. De komende 
maanden kijken we sanjen 
met de omgeving hoe we 
deze goed kunnen inpassen.’

Geen arbeidsmigranten
Voor de gemeente is het 
belangrijk dat het hotel geen 
huisvesting van arbeidsmi
granten wordt Om dit te 
voorkomen wordt bij de 
afgifte van de vergunning een 
voorwaarde opgenomen dat 

het huisvesten van arbeidsmi
granten niet is toegestaan. 
Daarnaast verwacht de ge
meente dat er samen met de 
landelijke hotelketen een 
mooie inkleding komt van dit 
pand, waardoor het een ver
rijking is voor de gemeente. 
Aan het exterieur van het 
markante gebouw zal niet 
veel veranderen.

De verwachting is dat de 
huidige huurders het pand 
snel kunnen verlaten en in 
het deel dat al leeg staat kan 
al begonnen worden met de 
bouw van kamers. ■
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Nieuw: afval scheiden in de Lange Nering


