
Kavels vanaf ca. 2.240 m² 

Reedijk te Heinenoord



Indeling

Reedijk 0 ong, Heinenoord 2

De koopsommen zijn V.O.N. (vrij op naam), inclusief:

- Bouwrijp maken van de grond;

- Nutsvoorzieningen tot aan de kavel;

- Notariskosten van de overdracht.

Kantoren
1A. Ca. 1.602 m² v.o.n. VERKOCHT
1B. Ca. 1.933 m² v.o.n. VERKOCHT
2. Ca. 1.720 m² v.o.n. VERKOCHT
3. Ca. 2.007 m² v.o.n. VERKOCHT
4. Ca. 1.260 m² v.o.n. VERKOCHT
5. Ca. 2.375 m² v.o.n. VERKOCHT

Bedrijven
6A. Ca. 2.240 m² v.o.n. Beschikbaar
6B. Ca. 4.651 m² v.o.n. Beschikbaar
6C. Ca. 5.217 m² v.o.n. Beschikbaar
6D. Ca. 4.322 m² v.o.n. VERKOCHT
7. Ca. 4.206 m² v.o.n. VERKOCHT
8. Ca. 2.477 m² v.o.n. VERKOCHT
9. Ca. 2.732 m² v.o.n. VERKOCHT
10. ca. 2.915 m² v.o.n. VERKOCHT
11. ca. 2.590 m² v.o.n. VERKOCHT
12. Ca. 2.925 m² v.o.n. VERKOCHT
13. ca. 3.969 m² v.o.n. VERKOCHT

Kavel Oppervlakte Koopsom Status



Omschrijving
De locatie Reedijk is gelegen in de directe 
HOOGTES EN BEBOUWINGSPERCENTAGE

nabijheid van de A29. Kenmerkend voor het De maximale bebouwingshoogte van 
plangebied zijn de openbare zones met stevige kantoorgebouwen is 12 meter (of via een 
structuren van water en groen. Duurzaamheid is vrijstellingsbevoegdheid

een belangrijk aspect binnen de herstructurering 14-16 meter). De bedrijfsgebouwen hebben een 
en ontwikkeling van Bedrijvenpark Reedijk.
 maximale bebouwingshoogte van 9 meter (of via 


 een vrijstellingsbevoegdheid 12 meter). Deze 

KAVELS EN KAVELGROOTTE
 maatvoering biedt voldoende mogelijkheden om 

Bedrijvenpark Reedijk heeft 5 hectare beschikbaar binnen de bedrijfsopstallen een entresolvloer toe te 
voor de verkoop van kavels voor de bouw van passen. Het maximale bebouwingspercentage

kantoor- en bedrijfsruimten. De kavels zijn te koop voor zowel kantoor- als bedrijfsgebouwen 
vanaf 2.000 m² tot 5.300 m². Er zijn een aantal bedraagt 70%.

kavels met de bestemming "kantoren”, en 


meerdere kavels met de bestemming “bedrijven” 
MILIEUCATEGORIE

beschikbaar. Middels een wijzigingsbevoegdheid
 Conform het bestemmingsplan is het toegestaan 
behoort ook een hotelfunctie op een zichtlocatie een bedrijf tot en met milieucategorie 3.2 op 
tot de mogelijkheden.
 Bedrijvenpark Reedijk te vestigen.
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Vervolg omschrijving
KOOPSOM


De koopsommen zijn V.O.N. (vrij op naam), 

inclusief:

- Bouwrijp maken van de grond;

- Nutsvoorzieningen tot aan de kavel;

- Notariskosten van de overdracht.




In de koopsom zijn niet inbegrepen:

- 21% BTW;

- De kosten voor het verkrijgen van een 
hypothecaire geldlening, zoals afsluitprovisie, 
notariskosten t.b.v. de hypotheekakte en de 
eventuele taxatiekosten;

- De kosten voor het verkrijgen van aansluitingen 
voor elektra, gas, water en data.





Bijzonderheden:


- De kavels 6B, 6C, 6D, 7 en 13 hebben 
beperkingen in verband met 
hoogspanningstraject;

- Kopers zijn verplicht deel te nemen en bij te 
dragen aan een nader op te richten 
parkmanagementorganisatie;

- Kavels zullen nader door het kadaster worden 
ingemeten, na inmeting zal er een definitieve 
afrekening per vierkante meter plaatsvinden;

- Oplevering: per direct.




Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende 
informatieverstrekking niet als een aanbieding of 
offerte mag worden beschouwd.




Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden 
ontleend.



















Reedijk 0 ong, Heinenoord 4



Locatie
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Bereikbaarheid


VANUIT ROTTERDAM/UTRECHT/ AMSTERDAM


Vanaf de A16 richting Dordrecht neemt u de afslag 
A15 Zierikzee/Europoort. Neem afslag 19a richting 
de A29 en houd links aan bij de splitsing. Volg de 
borden A29/Zierikzee/Roosendaal en voeg in op 
de A29. Neem afslag 21-Oud-Beijerland naar N217 
richting ‘s-Gravendeel en sla rechtsaf naar de 
Provincialeweg/N217. Sla linksaf naar de Reedijk. U 
vindt uw bestemming rechts.




VANUIT BREDA

Neem op de A16 richting Utrecht/Rotterdam, 
afslag 20-‘s-Gravendeel naar N217 richting Oud-
Beijerland. Sla linksaf naar de Randweg/N217/N3. 
Ga rechtdoor over drie rotondes en sla rechtsaf 
naar de Reedijk. U vindt uw

bestemming rechts.

VANUIT ANTWERPEN

Met de aanleg van de nieuwe A4 ten westen van 
Steenbergen wordt de ontbrekende schakel van 
de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom 
ingevuld. De nieuwe snelweg wordt een 
belangrijke doorgang voor (vracht-)verkeer

tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. 
Gereed: maart 2015.




MET HET OV

Metrolijn E vanaf Rotterdam Centraal naar 
Zuidplein. Overstappen op bus 164 richting Zuid-
Beijerland en

uitstappen bij halte Heinenoord. Het busstation 
wordt in de toekomst mogelijk opgewaardeerd tot 
transferium

met bushaltes en P+R voorzieningen.



Bestemmingsplan
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Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Reedijk'  van de Gemeente 
Binnenmaas d.d. 13 maart 2014 en is bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3.2.

A. ter plaatse van de aanduidingen:
1. (milieucategorie 3.1) bedrijven met een 
maximale kavelgrootte van 5.000 m² in de 
categorieën 1 t/m 3.1 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten;
2. (milieucategorie 3.2) bedrijven met een 
maximale kavelgrootte van 5.000 m² in de 
categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten.

B. bedrijfsgebonden kantoren met een bruto 
vloeroppervlak van maximaal 50% met een 
maximum van 3.000 m²;

C. categorieën van Inrichtingen die aangewezen zijn 
in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) zijn uitgezonderd van vestiging;

D. categorieën van Inrichtingen die aangewezen zijn 
in onderdeel D van Bijlage I Besluit 
omgevingsrecht (Bor) zijn uitgezonderd van 
vestiging; 

E. indien nader aangeduid met de aanduiding 
'specifieke vorm van bedrijf - showroom' zijn naast 
bedrijven als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a tevens 
bedrijven met showroom toegestaan met dien 
verstande dat het niet betreft (perifere) 
detailhandel;

F. zelfstandige kantoren, met dien verstande dat het 
bruto vloeroppervlak per kantoor niet meer mag 
bedragen dan 1.000 m2 en zelfstandige kantoren 
uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de  
aanduiding 'kantoren toegestaan';

G. kantoren met een lokaal verzorgingsgebied, zoals 
gemeentehuizen en bankfilialen uitsluitend ter 
plaatse van de aanduiding 'kantoren 
toegestaan';

Bron: www.planviewer.nl



Bestemmingsplan (vervolg)
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H. detailhandel, ondergeschikt en uitsluitend 
ondersteunend aan een bedrijf, met een 
oppervlakte van maximaal 125 m² per bedrijf, 
waarbij geldt dat de bestaande 
voorzieningenstructuur niet onevenredig mag 
worden aangetast;

I. een afhaalpunt van goederen behorende bij een 
webwinkel met een maximaal vloeroppervlak van 
125 m²;

J. een en ander met bijbehorende 
(nuts-)bebouwing, wegen en paden, 
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water 
en voorzieningen voor de waterhuishouding, 
tuinen, erven met bijbehorende bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde.

Bouwregels
A. gebouwen uitsluitend mogen worden opgericht 

binnen het aangegeven bouwvlak met dien 
verstande dat de afstand van het gebouw tot 
aan de zijdelingse erfgrens minimaal 5 meter 
bedraagt; 

B. minimaal 50% van de voorgevel van het gebouw 
in de op de verbeelding opgenomen gevellijn 
gebouwd wordt; 

C. het brutovloeroppervlak van bedrijfsgebonden 
kantoren mag niet meer bedragen dan 50% van 
het brutovloeroppervlak van het bedrijf met een 
maximum van 3.000 m²;

D. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet 
meer bedragen dan aangeduid op de 
verbeelding met dien verstande dat de maximale 
bouwhoogte met 2 meter overschreden mag 
worden ten behoeve van technische installaties 
zoals liftopbouwen, afvoerkanalen, 
luchtbehandelinginstallaties, ontvangstinstallaties 
en antennes;

E. met in acht name van het bepaalde in artikel 4 lid 
4 sub e  en artikel 4 lid 4 sub f geldt er een 
maximum bebouwingspercentage van 70% per 
bouwperceel.
Bedrijfswoningen
Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt 
dat:

C. de bouwhoogte voor overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 2 
meter.

Awijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen met een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in:

A. artikel 4 lid 2.1 sub b en toestaan dat niet in de 
voorste bouwgrens wordt gebouwd voor 
bedrijfskavels gelegen in zogenaamde 'inwendige 
hoeken';

B. artikel 4 lid 2.1 sub d en toestaan dat de maximale 
bouwhoogte van het bedrijfsgebouw binnen het 
wro-zone - afwijkingsgebied 1 wordt overschreden 
met 4 meter tot een maximum van 16 meter;

C. artikel 4 lid 2.1 sub d en toestaan dat de maximale 
bouwhoogte van het bedrijfsgebouw binnen het 
wro-zone - afwijkingsgebied 2 wordt overschreden 
met 3 meter tot een maximum van 12 meter.

Specifieke gebruiksregels
A. Opslag van goederen binnen het gebied met de 

nadere aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
buitenopslag beperkt toegestaan 1' is 
buitenopslag toegestaan tot een hoogte van 
maximaal 3 m;

B. Opslag van goederen binnen het gebied met de 
nadere aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
buitenopslag beperkt toegestaan 2' is 
buitenopslag toegestaan tot een hoogte van 
maximaal 2 m;

C. Opslag van goederen binnen het gebied met de 
nadere aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
buitenopslag niet toegestaan' is buitenopslag niet 
toegestaan; 

D. Opslag van goederen buiten de gebieden met de 
nadere aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf- 
buitenopslag niet toegestaan',  'specifieke vorm 
van bedrijf - buitenopslag beperkt toegestaan 1' 
en 'specifieke vorm van bedrijf - buitenopslag 
beperkt toegestaan 2' hoger dan 6 m is niet 
toegestaan en wordt aangemerkt als verboden 
gebruik zoals bedoeld in artikel 13. Opslag dient zo 
veel mogelijk inpandig plaats te vinden en in ieder 
geval uit het zicht vanaf de openbare weg;



Bestemmingsplan (vervolg)

Reedijk 0 ong, Heinenoord 8

F. Parkeren, laden en lossen is uitsluitend op eigen 
terrein toegestaan. Parkeren, laden en lossen 
binnen de bestemming Verkeer wordt 
aangemerkt als strijdig gebruik als bedoeld in 
artikel 13 van deze regels.

Parkeren
Parkeren geschiedt op eigen terrein. Hierbij 
worden minimaal de volgende normen, conform 
de ASVV 2004, 2e herziene druk, okt. 2004 
uitgegeven door het CROW, aangehouden:
Arbeidsextensieve / bezoekersextensieve 
bedrijven zoals bijvoorbeeld een opslagbedrijf, 
groothandel of transportbedrijf 0,6 
parkeerplaatsen per 100 m² bvo
Arbeidsintensieve / bezoekersextensieve zoals 
bijvoorbeeld industriebedrijven, garagebedrijven, 
laboratorium of werkplaats 2,0 parkeerplaatsen 
per 100 m² bvo
Kantoren met baliefunctie: 2,5 parkeerplaatsen 
per 100 m² bvo
Kantoren zonder baliefunctie: 1,2 parkeerplaatsen 
per 100 m² bvo

Afwijken van de gebruiksregels
Milieucategorie
Burgemeester en wethouders kunnen met een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in artikel 4 lid 1 sub a en toestaan dat 
bedrijfsactiviteiten worden toegelaten in 
milieucategorie 4.1 mits die bedrijfsactiviteiten 
naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te 
stellen zijn met de bedrijfsactiviteiten genoemd in 
milieucategorie 3.2.
Buitenopslag
Burgemeester en wethouders kunnen met een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in artikel 4 lid 4 sub b en toestaan dat 
buitenopslag plaatsvindt tot een hoogte van 
maximaal 3 meter indien:

A. voorzien wordt in een adequate landschappelijke 
inpassing;

B. voorzien wordt in een gebouwde afscheiding 
welke architectonisch aansluit op het 
hoofdgebouw.



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Jeroen van der Meer
Directeur - Vennoot

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 010 - 424 8 888

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam

Reedijk 0 ong, Heinenoord 9

Tel: 088 424 0 179

Jessica Durinck
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 198

Laura Wijburg
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 132




