
Mark S. Clarkelaan 21 te Zevenbergen
Ca. 20.000 m² halfverhard terrein.

Koopsom op aanvraag.



Omschrijving
Algemeen
 Port of Moerdijk is een zeer interessante shortsea-
Aan de Mark S. Clarkelaan 21 te Zevenbergen haven met een groeiend aantal verbindingen. Er 
bieden wij namens onze opdrachtgever een zijn vier vervoersmodaliteiten: water, spoor, weg en 
perceel grond te koop aan ter grootte van ca. buis, en dat betekent grote flexibiliteit voor 
20.000 m2, dat is gelegen op het Haven en bedrijven die via Moerdijk verladen. Moerdijk is als 
Industriegebied van Moerdijk. Het Haven en kernhaven aangewezen in het Trans Europees 
Industriegebied van Moerdijk is ook wel bekend als Netwerk transport (TENt) en ligt direct in de 
"Port of Moerdijk”.
 Europese goederencorridor Amsterdam-Marseille.



 

Het kavel is ca. 125 m breed en ca. 160 m lang en De haven van Moerdijk bezit een unieke 
is volledig onbebouwd. In de afgelopen jaren is het combinatie van drie eigenschappen: een 
terrein voornamelijk in gebruik geweest als strategische ligging ten opzichte van de mainports 
parkeerterrein.  Het perceel is voorzien van repac van Antwerpen en Rotterdam, uitstekende 
en is volledig omheind middels een hekwerk. Het verbindingen via zee, binnenwater en land én: 
terrein beschikt over een tweetal in- en uitritten. De volop ruimte voor bestaande en nieuwe 
locatie leent zich bij uitstek voor de bouw van een bedrijvigheid. Dit biedt unieke kansen voor 
logistiek distributiecentrum. 
 logistieke bedrijven die waarde toevoegen aan 


 producten.
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Vervolg omschrijving
Kadastrale aanduiding
 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de koop, 
Gemeente Zevenbergen, Sectie B, Nummer 501, verkoop en (juridische en feitelijke) levering van de 
Groot 20.000 m².
 onroerende zaak voetstoots is en zal geschieden, 


 hetgeen inhoudt dat verkoper op geen enkele 

Fiscaal regime Overdrachtsbelasting
 wijze instaat voor de feitelijke staat (waaronder 

Wegens de levering van het Verkochte is in mede begrepen de financiële, commerciële, 
beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd, terwijl 
 bouwkundige, technische, milieukundige, juridische 
voorts geopteerd zal worden voor een belaste en fiscale staat) en alle overige aspecten van de 
levering in de zin van artikel 11 lid 1 sub a, ten 
 onroerende zaak en koper de onroerende zaak 
tweede van de Wet op de omzetbelasting 1968.
 aanvaardt in de feitelijke staat (waaronder mede 


 begrepen de financiële, commerciële, 

Fiscaal regime BTW
 bouwkundige, technische, milieukundige, juridische 

Indien koper voornemens is om het perceel aan te en fiscale staat) en alle overige aspecten van de 
gaan wenden ten behoeve van een onroerende zaak zoals de onroerende zaak per 
nieuwbouwontwikkeling, is verkoper bereid om er heden verkeert. Koper doet hierbij onherroepelijk 
medewerking aan te verlenen om het perceel aan en onvoorwaardelijk afstand van enig recht jegens 
te laten merken en te leveren als bouwterrein in de verkoper in verband met de feitelijke staat van de 
zin van artikel 11 lid 4 van de Wet op de onroerende zaak (waaronder aldus begrepen de 
Omzetbelasting. Alle kosten die ermee gemoeid bodem/grond).

gaan om het perceel aan te laten merken als 

bouwterrein, zijn volledig voor rekening en risico 
Datum van oplevering

van koper.
 
Eind Q2 2022.

  
 

Indien de grond wordt aangemerkt als 
Lasten en beperkingen

bouwterrein, is de verkoop van rechtswege belast Op de eigendomsinformatie uit het kadaster wordt 
met B.T.W. 
 melding gemaakt van een kwalitatieve verbintenis. 


 Verder zijn er geen bijzondere kwalitatieve 

Koopovereenkomst
 verbintenissen, lasten of beperkingen opgenomen.


De tussen partijen gemaakte afspraken zullen 


worden vastgelegd in een door de notaris Op het perceel zijn de navolgende zakelijke 
opgestelde koopovereenkomst, waarvan een rechten gevestigd:

concept zal worden opgenomen in de dataroom.
 



 •Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder 

Zekerheidsstelling
 b, van de Belemmeringenwet


Koper dient ter nakoming van zijn verplichtingen, 7 Privaatrecht, met als gerechtigde Gasunie 
dagen na het verlopen van de ontbindende Transport Services B.V.;

voorwaarden, een waarborgsom te storten bij de 

notaris, ter grootte van 10% van de koopsom. 
 • Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder 


 b, van de Belemmeringenwet


Staat van de onroerende zaak
 Privaatrecht, met als gerechtigde Brabant Water 

De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom N.V.;

worden overgedragen in de feitelijke en juridische 
staat zoals omschreven onder het hoofdstuk 
“voorzieningen / staat van oplevering”, “as is, 
where is en voetstoots”, waarbij alle zichtbare en 
onzichtbare gebreken volledig voor rekening en 
risico van Koper komen. 
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• Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder 
b, van de Belemmeringenwet

Privaatrecht, met als gerechtigde Waterschap 
Brabantse Delta;




• Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder 
b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, met als 
gerechtigde Enexis Netbeheer B.V.;




In de dataroom is een klic melding opgenomen.




Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden / 
bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar 
hetgeen is vermeld in de laatst bekende akte van 
levering, verleden voor notaris mr. A.A. Schulting, 
op 19 maart 1999 en in de laatste bekende akte 
van levering, verleden voor notaris mr. A.A. 
Schulting, op 14 december 2000.




In beide akten wordt verwezen naar – en wordt 
van toepassing verklaard -  de Algemene 
Verkoopvoorwaarden Havenschap Moerdijk 
(uitgave september 1998), met uitzondering van de 
artikelen 13, 27 en 31 t/m 36. 




In de Algemene Verkoopvoorwaarden is onder 
andere bepaald dat:  




-	Art. 12, lid 1: Het verkochte mag alleen worden 
gebruikt voor de vestiging van een bedrijf met die 
activiteiten, welke naar het oordeel van de SCM, 
op de aangegeven plaats, geen milieu 
hygiënische bezwaren oproepen, waaraan niet, 
door het stellen van voorwaarden krachtens de 
vigerende milieuwetten, tegemoet kan worden 
gekomen;

-	Art. 12, lid 2: Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het HM mag, noch in het gebruik 
van het verkochte, noch in het bedrijf tot 
uitoefening waarvan het verkochte is bestemd, 
enige verandering worden gebracht, welke niet in 
overeenstemming is met het vigerende 
bestemmingsplan, dan wel met de voor het 
betreffende perceel geldende voorschriften;

-	Art. 12, lid 3: Zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het HM mag het verkochte niet 
worden vervreemd of bezwaard met een beperkt 
recht, met uitzondering van de vestiging van een 
recht van hypotheek;

-	Art. 14: Door de koper en de gebruikers van het 
verkochte mogen geen auto’s worden geparkeerd 
buiten het verkochte;


-	Art. 22: Koper dient het perceel te voorzien en 
voorzien te houden van een deugdelijke 
afrastering.

-	Art. 20: Gebruiker is verplicht vrije toegang te 
verlenen aan door het Industrie- en Havenschap 
aangewezen personen;

-	Art. 21: De opstallen dienen te worden 
onderhouden;

-	Art. 23: Indien voor bebouwing sprake is van 
uitkomende grond of zand, kan het Industrie- en 
Havenschap verlangen dat ze om niet beschikking 
krijgen over die grond of dat zand;

-	Art. 26, lid 1: Voor het hebben van een uitweg 
van het verkochte naar de op het industrieterrein 
gelegen wegen is er een uitwegvergunning nodig 
van het Dagelijks Bestuur. Voor het gebruik van 
gronden van het HM is voor deze uitweg geen 
vergoeding verschuldigd;

-	Art. 26, lid 2: Voor het hebben van meerdere 
uitwegen is eveneens vergunning van het Dagelijks 
Bestuur vereist. Aan deze vergunning zal onder 
andere een voorwaarde worden verbonden ter 
zake van de betaling van een jaarlijkse vergoeding 
voor het gebruik van gronden van het HM. De te 
betalen vergoeding zal worden ontleend aan het 
tarievenregelement;

-	Art. 30, lid 1: Er dient een gescheiden rioolstelsel 
voor schoonwater en afvalwater te worden 
aangelegd;

-	Art. 37: Koper dient verplicht lid te worden van het 
Samenwerkingsverband aangaande integrale 
Beveiliging van het Industrieterrein Moerdijk (SBIM).




Voor een volledig overzicht van alle lasten en 
beperkingen die betrekking hebben op het 
verkochte, verwijzen wij u naar voornoemde akte 
van leveringen, alsmede naar de volledige 
Algemene Verkoopvoorwaarden Havenschap 
Moerdijk (uitgave september 1998). Al deze 
documenten zijn opgenomen in de dataroom.
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Bijzonderheden I 
 The Use Restriction shall continue, and shall be a 

Kandidaten die naar het oordeel van verkoper binding obligation also vis-à-vis the successors in 

directe, danwel indirecte zakelijke relaties / title of the Promissory Purchaser, for a period of 50 
verbanden heeft met één van de navolgende (fifty years from the date of execution of the Deed 
landen, zal worden uitgesloten van deelname aan of Transfer and ending on the 50th (fiftieth) year 
het verkoopproces.
 anniversary of the execution of the Deed of 
•	Cuba;
 Transfer, it being understood that in case of breach 
•	Syrian Arab Republic;
 of the Use Restriction the Purchaser shall pay to the 
•	Iran (Islamic Republic);
 Seller a daily penalty of Euro 5.000.- (five 
•	North Korea (North Korea - Democratic People’s thousand/00) for each day of breach, save for 
Republic of Korea);
 Seller’s right to claim further damages.

•	Crimea - Region of the Ukraine
 1.1.2 The Parties expressly agree that the provision 
•	Russia;
 set forth in Clause 1.1.1 above shall be reproduced 
•	Belarus;
 under the Deed of Transfer for the purpose of being 



 opposable vis-à-vis third parties.


Bijzonderheden II
 


Bij verkoop zal het navolgende kettingbeding 
Bodemgesteldheid en asbest

worden gevestigd: 
 
In de voorgaande akte van levering zijn geen 


 bijzonderheden opgenomen omtrent de 
1.1.1 The Parties agree that, following the transfer of bodemgesteldheid.

the Property, the Property may not be used, in 

whole or in part, and no business may be In art. 15 is er over de bodemgesteldheid het 
conducted on the Property, for any purpose that navolgende woordelijk opgenomen:

involves any of the following (except as specifically 

set out below):
 15.1 Partijen verklaren dat door Arcadis Heidemij 
(a) any auction sale that is private or open to the Advies B.V. een zogenaamd verkennend 
public held on-site, off-site or virtually; and/or
 bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Terzake 
(b) any purpose that involves the commercial sale wordt verwezen naar het rapport van tien maart 
and/or lease and/or rent of public or private negentienhonderdnegenennegentig met kenmerk 
auction of industrial equipment, oil and gas 632/ZF99/2910/37416.

equipment, construction equipment, agricultural 

equipment, transportation equipment, machinery 15.2 Verkoper verklaart een exemplaar van dit 
or personal property or vehicles; and/or;
 rapport te hebben ontvangen en met de inhoud 
(c) the storage and/or lease and/or rental of daarvan bekend te zijn.

equipment, property and vehicles (such as trucks, 

crane trucks, tractors), referenced above, for the Bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is 
purposes of conducting a sale and/or public or er een omgevingsrapportage opgevraagd, welke 
private auction to be held on-site, off-site or is opgenomen in de dataroom. Hieruit blijken geen 
virtually.
 bijzonderheden.



 

The foregoing is referred to herein as the “Use In opdracht van verkoper is er reeds opdracht 
Restriction”. For the avoidance of doubt, the Use verstrekt voor het uitvoeren van een oriënterend 
Restriction shall not include storage and bodemonderzoek, om de bodemgesteldheid van 
movements of light equipment or property for het verkochte in beeld te brengen. De 
logistics purposes. 
 verwachting is dat het onderzoek in week 20 


 gereed zal zijn. Zodra de rapportage definitief is, zal 

 het rapport direct worden geüpload in de 

 dataroom. 
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Belastingen en eigenaarslasten
 
Digitale dataroom

In de dataroom zijn de aanslagen opgenomen van Ter ondersteuning van de verkoop hebben wij 
de navolgende belastingen:
 nadere informatie voor u beschikbaar, die wij 


 hebben opgeslagen in een dataroom. 

• Aanslag gemeentelijke belastingen 2022;
 

• Aanslag waterschapsbelasting 2022;
 Om toegang te verkrijgen tot de dataroom om de 
• Aanslag Stichting Beveiliging Industrieterrein aanvullende informatie in te zien, kunt u contact 
Moerdijk 2022;
 opnemen met ons kantoor. Wij zullen u dan, na 
• Aanslag Port of Moerdijk – Uitwegconstructie overleg met onze opdrachtgever, een digitale 
2022;
 uitnodiging versturen. 



 

Let op, de aanslag gemeentelijke belastingen en 
Procedure en Verkoopvoorwaarden

de aanslag waterschapsbelasting lijkt betrekking te 
Het nadrukkelijke verzoek van verkoper is dat alle 
hebben op het volledige eigendom van eigenaar. contacten via de makelaar dienen te lopen. 
Aan de hand van deze aanslag kunnen de kosten Rechtstreekse benadering van verkoper wordt niet 
van onderhavige locatie worden berekend.
 gewaardeerd.



 


Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Deze verkoopinformatie bevat beperkte informatie 

van terrorisme
 met betrekking tot het complex gelegen aan de 

Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan Mark S. Clarkelaan 21 te Zevenbergen, dat 

de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van eigendom is van onze opdrachtgever Ritchie Bros 
witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te Properties B.V.
voldoen. 




Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving 
dienen wij van verkopers en kopers een 
cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de 
onderstaande stukken dienen te worden 
aangeleverd.




- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de 
tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk 
Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).






Privacy


Ooms respecteert uw recht op privacy en 
garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens 
op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze 
zullen worden behandeld, overeenkomstig de 
richtlijnen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).
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Op de verkoop zijn in ieder geval de volgende Aan een dergelijk oordeel en/of de door verkoper 
voorwaarden van toepassing: 
 of door derden daarvoor gehanteerde 


 maatstaven kunnen geen rechten worden 
• Deze verkoopinformatie is van vertrouwelijke ontleend.

aard en dient door u ook als zodanig te worden 3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen 
behandeld;
 van de door verkoper ingeschakelde derden 
• Het object wordt verkocht in de staat waarin het (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is 
zich bevindt (‘as is’), welke staat door koper wordt gemachtigd om met betrekking tot het 
aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.

voor eigen rekening en risico een bouwkundige / 

technische inspectie uit te laten voeren. Het is Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde 
verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar 
materialen bevinden in het object. 
 bestuurders of werknemers of door verkoper 
• De voorgenomen verkoop is te allen tijde ingeschakelde derden (daaronder begrepen de 
onderworpen aan de goedkeuring van de directie vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of 
van Richie Bros Properties B.V.
 onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch 


 dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld 
•De voorgenomen verkoop is te allen tijde om zich te vergewissen van de juistheid en de 
onderworpen aan de goedkeuring van het volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat 
Havenschap Moerdijk voor de verkoop.
 hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander 


 onderzoek in de ruimste zin des woords te 
• Koper dient binnen vijf werkdagen na verrichten.

ondertekening van de koopovereenkomst een 

bankgarantie af te geven of een waarborgsom te Deze vrijblijvende informatie is met de grootst 
storten ter grootte van 10% van de koopsom;
 mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de 
• Transportdatum zal in overleg worden juistheid van deze informatie kan door Ooms 
vastgesteld. 
 Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar 


 opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid 

Disclaimer
 worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 

De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om informatie enig recht worden ontleend. Deze 

gegadigden in de gelegenheid te stellen informatie is niet bedoeld als aanbod. Door 
onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de aanvaarding van de diverse vermelde condities of 
volledigheid daarvan. In dit kader geldt het het uitbrengen van een al dan niet afwijkend 
volgende:
 aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms 


 Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet 
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens gebonden, ook niet tot het doen van een 
betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt 
overige gegevens zijn op basis van de thans slechts tot stand door kennisgeving van een in alle 
bekende gegevens naar beste weten en kunnen opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte 
verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige punten) met een aanbod overeenkomende 
situatie zijn derhalve mogelijk. De in de aanvaarding door verkoper.
Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere 
gegevens kunnen tevens andere registergoederen 
omvatten dan het betrokken registergoed.

2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens 
direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een 
persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar 
bestuurders of werknemers en/of derden die door 
de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en 
ander gebaseerd op de thans ter beschikking 
staande gegevens. 
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Ca. 20.000 m2 Halfverhard terrein dat volledig is 
omheind middels een hekwerk en is voorzien van 
een tweetal in- en uitritten.

Voorzieningen

 Het terrein zal leeg en ontruimd, vrij van huur en 
gebruik worden opgeleverd in de huidige staat 
(as is, where is).
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Bij de gemeente Moerdijk valt onderhavig complex 
in het vigerende bestemmingsplan: "Zeehaven- en 
Industrieterrein Moerdijk" vastgesteld bij 
Raadsbesluit van 18 januari 2018.




De enkelbestemming van dit perceel volgens het 
bestemmingsplan is: "Bedrijventerrein-1"




Op het perceel zijn tevens van kracht de 
gebiedsaanduidingen “veiligheidszone-Bevi art. 14 
veiligheidszone”, “veiligheidszone-EV3” en op een 
deel van het terrein “veiligheidszone – munitie – C”




Deze bestemming houdt in dat het perceel 
bebouwd en gebruikt mag worden 
overeenkomstig de navolgende bepalingen:




• bedrijven uit milieucategorieën 3 en 4 zoals 
opgenomen in Bijlage 1, Staat van 
Bedrijfsactiviteiten, met de daarbij behorende 
voorzieningen, waaronder inrichtingen ten dienste 
van water- en energievoorziening, waterzuivering 
en waterbeheersing, havenbeheer en 
hulpdiensten;




• bij deze bestemming behorende voorzieningen, 
zoals groen, water, nutsvoorzieningen, inrichtingen 
ten dienste van water- en energievoorziening, 
waterzuivering en waterbeheersing, havenbeheer 
en hulpdiensten, alsmede spoorwegvoorzieningen 
en -aansluitingen, haveninstallaties, 
parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, 
ontsluitingswegen, hoogspanningsleidingen, 
leidingstroken, leidingen, duurzame verbindingen 
en -installaties en opslag- en werkterreinen;




Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt 
begrepen het gebruik dat afwijkt van de 
bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval 
wordt begrepen:

a.	zelfstandige kantoren;

b.	grootschalige energieopwekking met 
uitzondering van zonnepanelen en/of -parken;

c.	geluidszoneringsplichtige inrichtingen ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
geluidszoneringsplichtige inrichtingen uitgesloten';

d.	gevoelige bedrijven ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 
gevoelige bedrijven uitgesloten';







e.	per bedrijf is maximaal 30% van het 
bedrijfsoppervlak toegestaan als 
kantoorvloeroppervlak;

f.	detailhandel anders dan productiegebonden 
detailhandel;

g.	opslag van hout en aannemersmaterialen, 
behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband 
met het op de bestemming gerichte gebruik van 
de grond of opstallen;

h.	opslag van onbruikbare of althans aan hun 
oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de 
bestemming gerichte gebruik van de grond of 
opstallen;

i.	opslag binnen 5 m van de bouwperceelgrens, 
uitgezonderd bestaand gebruik van deze gronden 
voor opslag en installaties als ook verbindingen 
voor duurzame energie, mits de bereikbaarheid 
gehandhaafd blijft

38.5.5 veiligheidszone - Bevi artikel 14 
veiligheidszone

38.5.4 veiligheidszone - EV3

a Algemeen

De maximale bouwhoogte op locatie bedraagt 40 
m en het maximale bebouwingspercentage op 
locatie bedraagt 70 %.




9.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a.	gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 
in het bouwvlak;

b.	de bouwhoogte van gebouwen en overige 
bouwwerken mag niet meer bedragen dan is 
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 
'maximale bouwhoogte (m)' met inachtname van 
hetgeen is bepaald in artikel 38.9;

c.	in uitzondering op het bepaalde onder b mag:

0.	de bouwhoogte van schoorstenen niet meer 
bedragen dan 250 m;

1.	de bouwhoogte van erfafscheidingen niet meer 
bedragen dan 3 m;

d.	het totale oppervlak van gebouwen en 
overkappingen per bouwperceel mag niet meer 
bedragen dan is aangegeven ter plaatse de 
aanduiding 'maximum bebouwingspercentage 
(%)';

e.	de breedte van een loswal mag niet minder 
bedragen dan 15 m;
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f.	de afstand van bebouwing tot de zijdelingse en 
achterste bouwperceelgrens, uitgezonderd de 
loswal, mag niet minder bedragen dan 5 m;

g.	de afstand van bebouwing tot de voorste 
bouwperceelgrens, uitgezonderd de loswal, mag 
niet minder bedragen dan 10 m;

h.	in uitzondering van het bepaalde onder b mag 
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van bedrijventerrein - reclamemast' niet meer dan 
één reclamemast worden gebouwd waarvan de 
bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 25 m;

i.	in afwijking van het bepaalde onder f en g zijn 
erfafscheidingen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zoals reclame-uitingen en 
lichtmasten tot de bouwperceelgrens toegestaan.




Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 
'veiligheidszone - EV3' gelden de volgende regels:




a.	nieuwe risicovolle inrichtingen, dan wel de 
uitbreiding van bestaande risicovolle inrichtingen 
zijn niet toegestaan;

b.	de PR 10-5 contouren van bestaande risicovolle 
inrichtingen zijn toegestaan;

c.	de PR 10-6 contouren van bestaande risicovolle 
inrichtingen zijn toegestaan;

d.	binnen de inrichtingsgrenzen van niet Bevi-
bedrijven zijn geen nieuwe hogepopulatieobjecten 
toegestaan;

e.	binnen de PR 10-5 contour is geen 
hogepopulatieobject dan wel een beperkt 
kwetsbaar object van een derde toegestaan.




Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 
'veiligheidszone - Bevi artikel 14 veiligheidszone' is 
de cumulatieve PR 10-6 contour toegestaan van 
de risicovolle inrichtingen gelegen in het 
plangebied. Hogepopulatieobjecten zijn in deze 
zone uitgesloten, behoudens als onderdeel van 
Bevi-bedrijven.




38.8.2 veiligheidszone - munitie - C

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 
'veiligheidszone - munitie - C' is het niet toegestaan 
gebouwen te bouwen met vlies- of 
gordijngevelconstructies alsmede gebouwen te 
bouwen met zeer grote glasoppervlakten waarin 
zich als regel een groot aantal personen bevindt.











De bovenstaande gegevens, betreffende de 
bestemming zijn gedownload via de internetsite 
www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 13 
april 2022.




Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk 
voor het aanvragen van de eventueel benodigde 
goedkeuringen en/of vergunningen van het 
bevoegd gezag om zich op locatie te mogen 
vestigen.




Indien na ondertekening van de 
koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van koper 
strijdig is met de ter plaatse geldende 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
bestemming, kan koper de verkoper daar nimmer 
voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het 
beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is 
toegestaan, betreft volledig de 
verantwoordelijkheid van Koper. 
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Kadastrale kaart
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Adres

Mark S. Clarkelaan 21





Postcode / Plaats


4761 RK Zevenbergen

Gemeente

Zevenbergen





Sectie / Perceel

B / 501

Soort

Volle eigendom



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Dennis Dekker
Adjunct-Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 078 - 614 4 333

 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?

Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht

Mark S. Clarkelaan 21, Zevenbergen 15

Tel: 088 424 0 172

Esmee van Laar
Afdelingssecretaresse

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 231

Jeroen van der Meer
Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 179




