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NOORDWIJKERHOUT
'S-GRAVENDAMSEWEG 10A

Prijs: € 715.000,- K.K.

Op een absolute zichtlocatie bieden wij het laatste bouwkavel op
het bedrijventerrein Gravendam te Noordwijkerhout aan. Het
kavel is 1918 m² groot en biedt ruimte voor het realiseren van een
solitair bedrijfspand met mogelijkheid voor een bedrijfswoning.

Algemeen
Doordat het kavel langs de uitermate druk bereden ’s-Gravendamseweg gelegen is, is hier
met recht sprake van een prachtige zichtlocatie waardoor de (naams)bekendheid van de
onderneming die zich hier gaat vestigen, dan ook zonder enige moeite, spectaculair toe zal
nemen. De prominente locatie en de mogelijkheid om uw bedrijf te presenteren wordt nog
eens extra versterkt doordat het kavel, met een min of meer vierkante vorm, een frontbreedte
heeft van circa 45 meter langs de doorgaande ’s-Gravendamseweg. De toegang van het kavel
is juist uitermate rustig en vindt plaats vanaf de Walserij via het bedrijventerrein
Gravendam.

Bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van het kavel betreft ‘Bedrijventerrein
Gravendam 2013’ en geeft aan dat er bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten ‘bedrijventerrein’ zich op het kavel mogen vestigen. Middels een
omgevingsvergunning kan eventueel worden afgeweken van deze categorie en is het
mogelijk om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger. (i.c. categorie 3.1
en 3.2) Echter dan dient het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op
de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht worden te behoren tot
categorie 2. Eveneens kan middels een omgevingsvergunning toestemming worden verleend
om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn
genoemd. Ook voor dit type bedrijven geldt dat zij naar aard en invloed op de omgeving
geacht worden te behoren tot categorie 2.
Voor wat betreft de bebouwingsmogelijkheden van het perceel geldt in hoofdzaak dat het
bedrijfspand (en de eventuele bedrijfswoning) op een afstand van circa 16 meter van de
erfgrens aan de voorzijde (’s-Gravendamseweg) gesitueerd dient te worden. Door deze
bebouwingsvoorwaarde is er sprake van een open gebied aan de kant van de
’s-Gravendamseweg wat een rijk en open zicht op het nieuw te bouwen bedrijfspand geeft.
Als vanzelfsprekend kan dit ‘voorterrein’ uiteraard wel gebruikt worden ten behoeve van het
laden en lossen, danwel het parkeren. Een fraaie tuin met een groene entree behoort
natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
Voor nadere informatie over het bestemmingsplan en de mogelijkheden die het kavel biedt
voor wat betreft het gebruik en de bebouwingsmogelijkheden verwijzen wij u graag naar de,
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bij de brochure als bijlage bijgevoegde, bestemmingsplankaart en
bestemmingsplanvoorwaarden. Mocht u na bestudering van deze documenten toch nog
vragen hebben, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de ODWH
(Omgevingsdienst West-Holland) in Leiden.

Huidige staat
Op dit moment is er op het kavel nog een enigszins gedateerde, traditioneel gebouwde,
vrijstaande woning aanwezig die als vanzelfsprekend bestemmingsplanmatig als
‘bedrijfswoning’ wordt aangemerkt. Het kavel wordt ‘as is, where is’ opgeleverd en derhalve
inclusief de aanwezige vrijstaande woning.

Bedrijventerrein Gravendam
Zoals gezegd valt de locatie onder het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Gravendam 2013’
en is het kavel aan de rand van dit moderne bedrijventerrein gelegen. Op het terrein is een
scala aan verschillende type grote en kleine bedrijven vertegenwoordigd en is nauwelijks
sprake van leegstand. Verder is het terrein uitermate gunstig gelegen ten opzichte van zowel
het regionale (N206) als het nationale verkeerswegennet (A44 en A4). De gevestigde
ondernemers kwalificeren het terrein dan ook als ‘Het bedrijvige hart van de Bollenstreek’.
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NOORDWIJKERHOUT
'S-GRAVENDAMSEWEG 10A

Prijs: € 715.000,- K.K.

Op een absolute zichtlocatie bieden wij het laatste bouwkavel op
het bedrijventerrein Gravendam te Noordwijkerhout aan. Het
kavel is 1918 m² groot en biedt ruimte voor het realiseren van een
solitair bedrijfspand met mogelijkheid voor een bedrijfswoning.

Vraagprijs
Perceeloppervlakte

€ 715.000,- K.K.
1918 m²

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen
daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
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3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijven tot en met categorie 2
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven tot en met categorie
3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
c.

ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven tot en met categorie
3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';

d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijven tot en met categorie
4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein';
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 1': tevens een
indoorspeeltuin;
f.

ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van bedrijventerrein - 2 t/m - 8': tevens een
bedrijfsactiviteit met de SBI-code zoals hierna in de tabel genoemd, uit ten hoogste de voor deze
bedrijfsactiviteit in de tabel aangegeven categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten
'bedrijventerrein':

aanduiding

SBI-code uit ten hoogste milieucategorie

specifieke vorm van bedrijventerrein- 2 151 4

3.2

specifieke vorm van bedrijventerrein- 3 29

4.1

specifieke vorm van bedrijventerrein- 4 2222

3.2

specifieke vorm van bedrijventerrein- 5 45 A

3.1

specifieke vorm van bedrijventerrein- 6 162

3.1 / 3.2

specifieke vorm van bedrijventerrein- 7 203

3.1 / 3.2

specifieke vorm van bedrijventerrein- 8 9002.1B

4.2

g. ter plaatse van de aanduiding 'cultuur en ontspanning': tevens een kookstudio;

h. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel perifeer': tevens perifere detailhandel;
i.

ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens kantoren;

j.

ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend een nutsvoorziening;

k. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van detailhandel - 1 t/m 4': tevens detailhandel
in de in onderstaande tabel opgenomen branches:

aanduiding

branche

specifieke vorm van

meubelbedrijven en detailhandel in keukens, badkamers, vloerbedekking,

detailhandel - 1

parket, zonwering en jacuzzi's

specifieke vorm van

bouwmarkt

detailhandel - 2

specifieke vorm van

tuincentra

detailhandel - 3

specifieke vorm van

kringloopwinkel

detailhandel - 4

l.

ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - sportschool': tevens een sportschool;

m. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG': tevens een
verkooppunt voor motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg, met daarbij behorende andere
detailhandel en een autowasstraat;
n. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.

3.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
3.2.1 Gebouwen
a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale
bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
c.

de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale
goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;

d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt per bouwperceel ten hoogste
70% van het bouwvlak;
e. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt ten minste 1,5 m;

f.

indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge
afstand van ten minste 3 m.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste:
a. van erf- en terreinafscheidingen grenzend aan openbaar gebied en voorerf 1 m;
b. van erf- en terreinafscheidingen elders 2 m;
c.

van gevelreclame en losse aanduidingsborden 2,5 m met dien verstande dat binnen de zone van
30 m van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - landschappelijke inpassing' geen
reclameaanduiding op het dak of de dakrand zijn toegestaan;

d. van lichtmasten en vlaggenmasten 9 m;
e. van vrijstaande antenne-installaties anders dan ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet
zijnde schotelantennes en zonder techniekkast 15 m;
f.

van vrijstaande antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde
schotelantennes, 5 m;

g. van antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie, niet zijnde schotelantenneinstallaties, die op of aan bouwwerken worden gebouwd 5 m;
h. van schotelantennes, ongeacht of zij op of aan bouwwerken worden gebouwd 3 m;
i.

van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 3 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op intensief ruimtegebruik, bij een
omgevingsvergunning afwijken van het bebouwingspercentage als bedoeld in lid 3.2.1 tot een maximum
van 85% ten behoeve van, al of niet onder peil, te integreren parkeervoorzieningen.

3.4 Specifieke gebruiksregels
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
b. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet
toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
c.

Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;

d. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde gronden
niet toegestaan;
e. een bedrijfsgebonden kantoor is toegestaan met een bedrijfsvloeroppervlakte dat minder
bedraagt dan 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlakte met een maximum van 3.000 m²;
f.

zelfstandige horeca is niet toegestaan; horeca als onderdeel van de bedrijfsvoering is wel
toegestaan;

g. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt voor motorbrandstoffen, zonder lpg' bedraagt de
verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van detailhandel ten hoogste 125 m²;
h. bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
i.

webwinkels zijn niet toegestaan.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 3.1:
a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger dan in lid 3.1 genoemd, voor
zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke
werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën,
zoals in lid 3.1 genoemd;
b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan
worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 3.1 genoemd.
3.5.2 wro-zone - ontheffingsgebied
Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied' bij het
verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1 ten behoeve van het toestaan van de
volgende functies:
a. perifere detailhandel onder de volgende voorwaarden:
1. de parkeerbehoefte wordt op eigen terrein opgelost;
2. de vestiging leidt niet tot nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen;
3. nieuwe bedrijfswoningen zijn niet toegestaan;
4. de totale omvang van perifere detailhandel bedraagt niet meer dan 10% van de totale
oppervlakte van het bedrijventerrein;
5. het vestigingsverzoek met een bedrijfsvloeroppervlakte van ten minste 1.000 m² gaat
vergezeld van een distributieplanologisch onderzoek. Uit het onderzoek moet blijken dat
er geen sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur. Tevens is advies nodig
van het Regionaal Economisch Overleg (REO);
b. care en leisure onder de volgende voorwaarden:
1. de bedrijfsvloeroppervlakte van een vestiging in care of leisure bedraagt tenminste
500 m²;
2. de parkeerbehoefte wordt op eigen terrein opgelost;
3. nieuwe bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.
3.5.3 Afwijken voor nevenassortimenten bij perifere detailhandel
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 of 3.5.2 voor het
toestaan van detailhandel in het nevenassortiment bij perifere detailhandel, onder de volgende
voorwaarden:
a. het nevenassortiment past bij het hoofdassortiment;
b. het nevenassortimentsdeel neemt niet meer ruimte in beslag dan 20% van
de verkoopvloeroppervlakte;
c.

uit distributieplanologisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting van de
detailhandelsstructuur;

d. er is advies gevraagd van het Regionaal Economisch Overleg (REO).
3.5.4 Afwijken voor zelfstandige kantoren
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1 ten
behoeve van het vestigen of uitbreiden van zelfstandige kantoren onder de volgende voorwaarden:
a. het betreft een kantoor met een oppervlakte van ten hoogste 1.000 m² per gebouw of een
kantoor met een lokaal verzorgingsgebied;
b. het gaat niet om een kantoor met een baliefunctie (dienstverlening);
c.

het gaat niet om een locatie op of direct aangrenzend aan milieucategorie 3.2 en hoger;

d. er moet voldaan worden aan de parkeernorm voor kantoren.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid
3.6.1 Wijzigingsbevoegdheid voor Bevi-inrichtingen
Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de gronden met de bestemming
'Bedrijventerrein' zodanig wijzigen dat Bevi-inrichtingen zijn toegestaan, met inachtneming van de
volgende regels:
a. de 10-6-contour voor het plaatsgebonden risico of – indien van toepassing – de afstand, zoals
bedoeld in artikel 5 lid 3 van het Bevi jo artikel 2 lid 1 van de Regeling externe veiligheid
inrichtingen, is gelegen:
1. binnen het bouwperceel van de Bevi-inrichting;
2. op gronden met de bestemming Verkeer, Groen of Water;
b. in de toelichting bij het wijzigingsbesluit dient een verantwoording te worden gegeven van het
groepsrisico in het invloedsgebied van de inrichting.
3.6.2 Wijzigingsbevoegdheid bedrijfswoning
Burgemeester en wethouders kunnen de gronden waarvoor de bestemming 'Bedrijventerrein' met de
aanduiding 'bedrijfswoning' geldt wijzigen in de bestemming 'Bedrijventerrein' zonder de aanduiding
'bedrijfswoning'.
3.6.3 Wijzigingsbevoegdheid seksinrichting
Burgemeester en wethouders kunnen het plan ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied' wijzigen dat de vestiging van seksinrichtingen is toegestaan, met inachtneming van de
volgende regels:
a. het geen raam- of straatprostitutie betreft;
b. het geen horecabedrijf betreft tenzij de horecafunctie een ondergeschikt onderdeel is van de
seksinrichting;
c.

de brutovloeroppervlakte maximaal 250 m² bedraagt;

d. burgermeester en wethouders kunnen voorwaarden stellen aan de maximumoppervlakte van de
activiteiten;
e. de aard van de activiteit, te weten een overwegende avond- of nachtactiviteit;
f.

de openbare orde niet in het geding komt;

g. verkeers-, sociale- en brandveiligheid;
h. op de bij een detailhandelsbedrijf behorende gronden zijn voldoende parkeervoorzieningen
aanwezig;
i.

er ontstaat geen onevenredige vergroting van de verkeersdruk in de omgeving.

