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Kleine Hoeven: Ruimte voor groei, ontwikkeling en ambitie 
 

Welkom op bedrijventerrein Kleine Hoeven
Kleine Hoeven biedt ruimte voor groei van uw bedrijf, doorontwikkeling en professionalisering van uw bedrijf en biedt ruimte om uw ambities mogelijk te 
maken. We gaan graag met u in gesprek om dit te realiseren op het nieuwe bedrijventerrein! 
 
Reusel-De Mierden behoort tot de vier Kempengemeenten die samen een sterk industrieel cluster vormen en onderdeel zijn van Brainport. In Reusel-De 
Mierden zijn veel bedrijven gevestigd die actief zijn in de sector landbouw, industrie en bouw. De regio is genomineerd als één van de slimste plattelandsregio 
van de wereld. Dankzij een ondernemende geest, nauwe en betrouwbare samenwerking en de ontwikkeling en productie van slimme en innovatie producten 
dragen de bedrijven in gemeente Reusel-De Mierden bij aan een krachtige economie in de regio. Reusel-De Mierden is Brainport!  
 
Bedrijventerrein Kleine Hoeven is uitermate geschikt voor ambitieuze productie-en handelsbedrijven. De bedrijven Faes Groep, Jansen Machinebouw, Votech, JT Techniek en Quality 
Terrain, MeaMill Fijnmetaal en DDMW zijn daarvan het bewijs.  
 

Interesse? 
In deze brochure leest u de belangrijkste informatie over het bedrijventerrein en de vestigingsmogelijkheden. De accountmanager van de gemeente begeleidt u van initiatief tot 
oplevering. Onze accountmanager is het aanspreekpunt gedurende het verkoopproces. Voor meer informatie over de vestigingsmogelijkheden kunt u contact opnemen via 
telefoonnummer 0497-650 083 of kleinehoeven@reuseldemierden.nl 
 

Beschikbare kavels 
Kleine Hoeven biedt een diversiteit aan kavels. Er zijn prominente locaties beschikbaar met zicht vanaf de N284 en Hamelendijk en locaties die aan de interne wegen Hofstede en 
Savoor zijn gelegen. De diepte en de vorm van de kavels varieert. De minimale kavelgrootte is 1.000m². De kavels worden op maat en naar behoefte ingedeeld. Het bedrijventerrein is 
opgedeeld in milieucategorieën. Bedrijven met een lage milieubelasting (geur, geluid, stof, gevaar en verkeer) kunnen zich op het gehele terrein vestigen. Voor de bedrijven met een 
hogere milieucategorie zijn zones toegewezen. De maximale toelaatbare categorie is 4.1. De kavels zijn beschikbaar vanaf € 135 p/m² tot € 180 p/m² excl. 21% BTW. 
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Bouwmogelijkheden 
 
Bedrijventerrein Kleine Hoeven is ontwikkeld om bedrijven een courante en duurzame locatie te bieden. Dit is door 
vertaald in de bestemmingsplanregels en het ontwerp van het bedrijventerrein. Om de kwaliteit van de bebouwde 
omgeving te waarborgen zijn uitgangspunten voor de bebouwing en inrichting opgenomen in een 
beeldkwaliteitsplan.  
 

De bouwkaders zijn als volgt: 
 

• De hoogte van het gebouw is minimaal 6m en maximaal 9m of 12m. 

• Een bedrijfsgebouw bestaat uit twee delen, een bedrijfshal en een kantoordeel. Deze twee functies worden 
ondergebracht in één bouwvolume met een inpandig kantoordeel. 

• Het kantoorgedeelte (of representatieve deel) van het gebouw wordt geaccentueerd. Het is mogelijk om een deel 
van de gevel terug te leggen voor laden en lossen.  

• De gewenste uniformiteit in het straatbeeld komt tot stand door de voorgevel in de vaste voorgevelrooilijn te 
plaatsen. De voorgevelrooilijn ligt op 3 meter vanuit de voorste kavelgrens (grens openbaar gebied-private kavel). 

• De gebouwen hebben een eenduidige bouwstijl: modern, robuust en zakelijk. 

• De gebouwen hebben een open en een gesloten deel. De bedrijfshal behoort tot het gesloten deel, het kantoor- 
en andere representatieve delen vormen de open delen van het gebouw. 

• De gevel van de bedrijfshal wordt bij voorkeur uitgevoerd in grijs/ antraciet. De bedrijfshallen hebben een gladde 
contour met een metaalafwerking in een eenduidige kleur grijs.  

• Reclame-uitingen zijn toegestaan aan de gevel, de reclame-uiting maakt onderdeel van het ontwerp van het 
gebouw. Vrijstaande reclameobjecten zijn niet toegestaan. 

 

De kaders voor de inrichting van de kavel zijn als volgt: 
 

• Rondom het gebouw dient 3m vrij te blijven van bebouwing.  

• Parkeren, manoeuvreren en laden en lossen gebeurt op eigen terrein. Het frequent laden en lossen geschiedt bij 
voorkeur aan de zij- en achterkanten van het gebouw. 

• Het bebouwingspercentage is maximaal 85%. 

• Buitenopslag is uitsluitend toegestaan vanaf 5 meter achter de voorgevelrooilijn. De buitenopslag mag in geen 
geval zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 

• Eventuele hekwerken worden achter de voorgevelrooilijn, of in het verlengde van de rooilijn geplaatst met een 
hoogte van maximaal 2 meter.  

• Inritten worden waar mogelijk gecombineerd met de inrit van het buurperceel. De aanleg van inritten is 
maatwerk en afhankelijk van de ligging van de kavel, de kavelbreedte en kavelvorm.  

  



 
 



 
 

  



 
 



 
 

Goede voorzieningen, samenwerking met de buren 
 

Kwaliteit versterken en waarborgen 
Kleine Hoeven is een modern en hoogwaardig bedrijventerrein. Om de kwaliteit en 
duurzaamheid te waarborgen voor nu en in de toekomst is parkmanagement een 
belangrijk instrument. Parkmanagement is er voor en door ondernemers. De deelname 
aan parkmanagement is verplicht. De uitvoering van het parkmanagement is een 
verantwoordelijkheid van de gezamenlijke eigenaren en ondernemers op het terrein. De 
borging van de kwaliteit van het nieuwe bedrijventerrein, kostenreductie door 
gezamenlijke inkoop en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
het terrein zijn belangrijkste drijfveren voor parkmanagement. Samen met een 
zorgvuldige inrichting van het bedrijventerrein, de private kavels en de aandacht voor de 
architectuur, leidt parkmanagement tot een duurzame en waardevaste investering en 
een ordelijk, schoon en veilig bedrijventerrein.  
 

 

 

Basispakket 
In overleg met een werkgroep van ondernemers en belangenvertegenwoordigers is een 
basispakket ontwikkeld voor parkmanagement op Kleine Hoeven. Voor dit basispakket 
betaalt iedere ondernemer een jaarlijkse bijdrage aan de parkmanagementorganisatie.  
 
De volgende zaken kunnen onderdeel uitmaken van het basispakket: 

• (Camera)Beveiliging openbare ruimte. 

• Onderhoud van het private groen aan de zichtzijde van een kavel. 

• Certificering en instandhouding van het Keurmerk Veilig Ondernemen, structureel 
overleg met gemeente, brandweer en politie. 

• Bewegwijzering bedrijven in openbare ruimte (aanbrengen en onderhoud). 

• Organisatie van het parkmanagement en de parkmanager 
 
Het basispakket kan naar de behoefte van de ondernemers aangevuld worden met 
andere collectieve diensten en producten.  Deze diensten en producten kunnen in de 
toekomst in overleg met de parkmanagementorganisatie geselecteerd worden.

Organisatie 
De verantwoordelijkheid voor het parkmanagement ligt bij de ondernemers. Een bestuur wordt verantwoordelijk voor de inzet van de middelen. De gemeente faciliteert het 
parkmanagement door de verplichte financiële bijdrage vast te leggen in de koopovereenkomst en begeleidt de aanloopperiode. De hoogte van de financiële bijdrage wordt bepaald 
door het bestuur van de parkmanagementorganisatie 



 
 

 



 
 

Kwaliteiten en duurzaamheid 
 

Ruimte voor groen 
Kleine Hoeven is een groen bedrijventerrein. Het terrein is zoveel mogelijk aangesloten op het omliggende 
groen en bos en de natuur bij de Rouwenbogtloop. Deze nieuwe natuur is belangrijk voor de biodiversiteit, 
en de berging van water van het bedrijventerrein. Het groen wordt ook doorgetrokken op het 
bedrijventerrein. Daardoor krijgt het bedrijventerrein een groen karakter en wordt een prettige 
werkomgeving gecreëerd. De wadi’s zijn ingericht voor de afvoer van water en vormen de groene long van 
het bedrijventerrein. De bermen naast de wegen zijn ingericht met bomen, hagen en wandelpaden. Kleine 
Hoeven is deelnemer aan het Europese project 2B Connect, dat streeft naar een betere biodiversiteit op 
bedrijventerreinen. 
 

Wandelvoorzieningen 
Op het bedrijventerrein zijn diverse wandelpaden aangelegd voor een ommetje in de pauze over het 
bedrijventerrein of door de nieuwe natuur. Het bedrijventerrein is hierdoor ook toegankelijk voor  
omwonenden en mindervaliden. Op 3 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat de gemeente Reusel-De 
Mierden bevrijd is. Om deze gebeurtenis niet te vergeten en de herinnering te behouden voor de gemeente 
is besloten het nieuwe wandelpad op de Kleine Hoeven te vernoemen naar onze bevrijders van destijds, de 
53rd Welch Division. 
 

Glasvezelnetwerk 
Het glasvezelbedrijf Brofiber heeft een glasvezelnetwerk aangelegd op het gehele bedrijventerrein. Nieuwe 
bedrijven kunnen eenvoudig aansluiten op dit glasvezelnetwerk. Het is een open netwerk, dus   
keuzevrijheid bij de selectie van de internetprovider. U sluit uw bedrijfspand tegen gunstige voorwaarden 
aan op glasvezel. Meer informatie: www.brofiber.nl/projecten  
 

Nutsvoorzieningen 
Enexis en Brabant Water zijn verantwoordelijk voor nieuwe aansluitingen op de nutsvoorzieningen. Op het 
hele bedrijventerrein is reeds water, elektra en gas aangelegd. Per 1 juli 2018 is het wettelijk niet meer 
mogelijk om een kleinverbruik aansluiting voor gas af te nemen. Via de website www.mijnaansluiting.nl 
vraagt u eenvoudig een aansluiting aan voor elektra, water en eventueel gas. Afhankelijk van uw 
capaciteitsbehoefte worden voor deze aansluiting kosten in rekening gebracht.  
 

Riolering 
Op het bedrijventerrein is een duurzaam watersysteem aangelegd. Het schone en vuile water wordt 
gescheiden afgevoerd. Het vuile water wordt geloosd op de riolering en het schone water wordt 
opgevangen met behulp van sloten en wadi's, waarin het deels infiltreert en deels vertraagd wordt 
afgevoerd naar de Rouwenbogtloop.  



 
 

 
MeaMill Fijnmetaal 
Bouw: Aannemersbedrijf P. van Hulst, Duizel 
Ontwerp: Buro ir. Herman Sengers, Bergeijk 



 
 

 
Votech  
Bouw: Valeres, Best 
Ontwerp: Valeres, Best 



 
 

 
JT Techniek 
Bouw: Valeres, Best 
Ontwerp: Valeres, Best 



 
 

 
APW Auto’s 
Bouw: Aannemersbedrijf P. Hulst, Duizel 
Ontwerp:  Van den Berk | Tjonck Architects, Breda  



 
 

 
Geert-Jan de Kok 
Bouw: Aannemersbedrijf P. Hulst, Duizel 
Ontwerp: Van Dun Advies & Ontwerp, Ulicoten 
  



 
 

 

 
Atop Import 
Bouw: Aannemersbedrijf P. van Hulst, Duizel 
Ontwerp: JF Franken Architecten, Bergeijk 
  



 
 

 
Heuveling Metaal 
Bouw: Aannemersbedrijf P. van Hulst, Duizel 
Ontwerp: Buro ir. Herman Sengers, Bergeijk 
  



 
 

 
Autoschade van Poppel 
Bouw: Bouwbedrijf Burgmans 
Ontwerp: Buro ir. Herman Sengers, Bergeijk 
  



 
 

 
Sometec 
Bouw: Eigen beheer 
Ontwerp: geWoon architecten 
  



 
 

 

 
W. Jansen Elektrotechniek 
Bouw: Bouwbedrijf Burgmans  
Ontwerp: Buro ir. Herman Sengers, Bergeijk 
 
  



 
 

 
Joss Modeaccessoires en Handpoppen.nl 
Bouw: 
Ontwerp: Buro ir. Herman Sengers, Bergeijk 
  



 
 

 
B. Soontiëns Transport 
Bouw: Eigen beheer 
Ontwerp: Lauwers Ontwerp 



 
 

 



 
 

 
 

 
  

Colofon 
Versie brochure: oktober 2019 
 
Contactgegevens: Guus Stappaerts (accountmanager)| 0497 – 650 083 | 
g.stappaerts@reuseldemierden.nl 
 
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Bijlage 1. Uittreksel bestemmingsplan. 
 
1.1.1 Toegelaten bestemmingen en bedrijven 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van industriële, ambachtelijke, groothandelsbedrijven en bedrijven in transport- 

en distributiesector, voor zover deze bedrijven voorkomen op de ter plaatse van de aanduiding 

'bedrijf van categorie...' of 'bedrijf tot en met categorie …' en op basis van de bij deze regels 

behorende lijst van bedrijfsactiviteiten of daaraan gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten, met in 

achtneming van het bepaalde onder m; 

b. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' voor bedrijfswoning; 

c. faciliterende dienstverlening;  

d. erven; 

e. toegangswegen, ontsluitingswegen en in- en uitritten; 

f. verkeersvoorzieningen; 

g. parkeervoorzieningen; 

h. opstelplaatsen voor vrachtwagens; 

i. groenvoorzieningen; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mede voor natuur; 

k. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

l. de aanleg, instandhouding en bescherming van de leidingen. 

met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

m. uitgezonderd zijn bedrijven van categorie 1 op basis van de bij deze regels behorende lijst van 

bedrijfsactiviteiten of daaraan gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten. 

1.1.2 Niet toegelaten bestemmingen en bedrijven 

De navolgende bestemmingen zijn niet toegestaan: 

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen welke vallen onder artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer; 

b. bedrijven welke vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichting (Bevi-bedrijven); 

c. detailhandelsbedrijven, behoudens ondergeschikte detailhandel in ter plaatse vervaardigde of 

bewerkte producten of detailhandel in volumineuze goederen; 

d. bedrijfswoningen, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

e. zelfstandige kantoren; 

f. bedrijfsgebouwen, voorzover gelegen ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone-geurzone'. 

1.1.3 Inrichting van de bedrijfskavel 

Voor de inrichting van de gronden gelden de volgende regels: 

a. voorzien moet worden in voldoende laad- en losmogelijkheden op eigen terrein, achter de 

voorgevel en het verlengde daarvan, waarbij de laad- en losplaatsen zo dienen te worden 

gesitueerd dat het ladend en lossend verkeer kan manoeuvreren en zich kan opstellen op de 

bedrijfskavel zelf, zodat het openbaar gebied daarmee niet wordt belast;  

b. voorzien moet worden in voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein achter de voorgevel 

en het verlengde daarvan. Voor het bepalen van de parkeernorm dienen de parkeerkencijfers 

uit de CROW-publicatie ASVV, zoals die geldt op het moment van het ter visie leggen van het 

ontwerp van het bestemmingsplan, in acht te worden genomen en daarnaast de uitgave van 

CROW 'Parkeerkencijfers-Basis voor Parkeernormering';  

c. de kavels hebben een minimale oppervlakte van 1.000 m² en een maximale oppervlakte 5.000 

m²; 

d. één kavel, met de bestemming bedrijven (met een maximale oppervlakte van 5.000 m²), mag 

worden gebruikt als gemeenschappelijke opstelplaats voor vrachtwagens. 

1.2 Bouwregels 

1.2.1 Algemeen 

In of op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

a. gebouwen; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.2.2 Gebouwen 

Voor het bouwen van de in artikel 1.1 genoemde gebouwen gelden de volgende regels:  

a. de kortste afstand tot de voorgevel en de openbare weg, niet zijnde de provinciale weg, 

bedraagt ten minste 3 m; 

b. bij bedrijfsgebouwen die zijn gelegen aan de provinciale weg (N284), dient de voorgevel van het 

bedrijfsgebouw in of achter de op de verbeelding aangegeven gevellijn te worden gebouwd; 

c. ter plaatse van de aanduidingen 'maximale bebouwingspercentage' gelden de genoemde 

maximale bebouwingspercentages; 

d. de bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd; 

e. de afstand van het bedrijfsgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te 

bedragen; 

f. ter plaatse van de aanduidingen 'minimale-maximale bouwhoogte' gelden de genoemde 

minimale en maximale bouwhoogten; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dienen bedrijfsgebouwen op palen te worden 

gefundeerd en de vloer van de eerste bouwlaag tenminste 3 m boven peil te worden gesitueerd.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1667.BPBkh0036-VAST/r_NL.IMRO.1667.BPBkh0036-VAST_2.4.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1667.BPBkh0036-VAST/r_NL.IMRO.1667.BPBkh0036-VAST_2.4.html#_4.1_Bestemmingsomschrijving


 
 

1.2.3 Bedrijfswoning 

Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' gelden de volgende regels: 

a. de bedrijfswoning moet in het bouwvlak gesitueerd zijn; 

b. de bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan voorzover deze in gebruik is voor de huisvesting van 

(het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar in verband met de ter plaatse 

uitgeoefende bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is; 

c. de inhoud van de bedrijfswoning mag in ieder geval niet meer dan 750 m³ bedragen; 

d. de breedte van de bedrijfswoning mag niet minder dan 6 m en niet meer dan 15 m bedragen; 

e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 8,5 m bedragen; 

f. bedrijfswoning dient voorzien te zijn van een kap met een dakhelling van niet minder dan 30° en 

niet meer dan 55°; 

g. de bedrijfswoning dient georiënteerd te zijn op de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens. 

1.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de gevellijn mogen maximaal 2 m bedragen;  

b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de gevellijn mogen maximaal 4 m bedragen; 

c. de hoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde achter de gevellijn mogen niet meer 

dan 3 m bedragen, met uitzondering van lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 15 m mag 

bedragen.  

1.3 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld  

In het belang van een verantwoorde, evenwichtige en samenhangende stedenbouwkundige en 

architectonische inpassing zoals integraal opgenomen is in een vastgesteld beeldkwaliteitsplan, 

met aandacht voor: 

1. een goede verhouding tussen bouwmassa en gevelbeelden; 

2. de samenhang met nabij gelegen bebouwing; 

3. de hoogtedifferentiatie; 

4. een goede verhouding tussen bouwmassa en inrichting van de omgeving; 

b. verkeersveiligheid  

Ter waarborging van de verkeersveiligheid en in het bijzonder de benodigde uitzichthoeken op 

hoeken van wegen; 

c. sociale veiligheid  

Ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die onoverzichtelijk, 

onherkenbaar en niet-sociaal controleerbaar is; 

d. brandveiligheid en rampbestrijding  

Ter waarborging van de brandveiligheid, rampbestrijding en bereikbaarheid voor hulpdiensten;  

e. milieusituatie  

Ter waarborging en ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van 

milieuaspecten c.q. belasting van het milieu, zoals hinder voor omwonenden en 

verkeersaantrekkende werking, niet gewenst is, dient rekening gehouden te worden met het 

waarborgen, instandhouden, c.q. tot stand brengen van een situatie waarbij rekening wordt 

gehouden: 

1. met de toegelaten gebruiksmogelijkheden in de bestemmingen; 

2. strijdigheid met de regels, voortvloeiende uit wettelijke bepalingen, zoals de Wet 

milieubeheer dan wel een Amvb op grond van de Wet milieubeheer; 

f. de gebruiksmogelijkheden  

Ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken. 

1.4 Afwijken van de bouwregels 

1.4.1 Bouwhoogte 

a. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 1.2.2 sub f tot 

verhoging van de aangegeven maximale bouwhoogten van 9 m naar 12 m mits wordt voldaan 

aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.4.1 sub c. 

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 1.2.2 sub f tot 

verlaging van de aangegeven minimale bouwhoogten van 6 m naar 4,5 m mits wordt voldaan 

aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 1.4.1 sub c. 

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bovenstaande onder de voorwaarden 

dat:  

1. de afwijking van de bouwregels in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk is; 

2. het vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt aanvaardbaar wordt geacht; 

3. de ruimtelijke en functionele structuur niet onevenredig wordt aangetast; 

4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet 

onevenredig worden aangetast; 

5. de verkeersveiligheid, brandveiligheid c.q. brand- en rampbestrijding gewaarborgd is; 

6. op de bedrijfskavel parkeer-, laad- en losruimte van voldoende omvang aanwezig is. 

 

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1667.BPBkh0036-VAST/r_NL.IMRO.1667.BPBkh0036-VAST_2.4.html#_4.2.2_Gebouwen
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1.4.2 Bouwen tot perceelsgrens 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 1.2.2 sub d en e ten 

behoeve van het bouwen tot aan de zijdelingse perceelsgrens onder de voorwaarden dat: 

a. de afwijking van de bouwregels in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk is; 

b. het vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt aanvaardbaar wordt geacht; 

c. de ruimtelijke en functionele structuur niet onevenredig wordt aangetast; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig 

worden aangetast; 

e. de verkeersveiligheid, brandveiligheid c.q. brand- en rampbestrijding gewaarborgd is; 

f. op de bedrijfskavel parkeer-, laad- en losruimte van voldoende omvang aanwezig is. 

1.5 Specifieke gebruiksregels 

1.5.1 Gebruik 

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een 

doel, strijdig met deze bestemming. 
1.5.2 Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 1.5.1 wordt in elk geval 

gerekend: 

a. het gebruik voor woondoeleinden anders dan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; 

b. de uitoefening van een andere tak van handel (inclusief detailhandel), bedrijf of dienstverlening 

dan ingevolge het bepaald in artikel 1.1 is toegestaan; 

c. voor open opslag tenzij deze zodanig plaatsvindt dat de opslag niet zichtbaar is vanaf de 

openbare weg en aldus achter bebouwing plaatsvindt dan wel is afgeschermd door middel van 

groenvoorzieningen. 

1.6 Afwijken van de gebruiksregels 

1.6.1 Milieucategorie 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 1.1.1 sub a voor het 

toestaan van bedrijven die maximaal een categorie zwaarder zijn dan de toegestane categorie dan wel 

vergelijkbaar zijn met een categorie-zwaardere bedrijven, met inachtneming van de volgende regels: 

a. een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat en een 

onevenredige toename van verstoring van natuurgebieden vallend onder de EHS is niet 

toegestaan; 

b. er vindt geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende 

gronden en bouwwerken plaats.  
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Bijlage 2. Bestemmingsplankaart. 

 

 



 
 

 
 
Bijlage 3. Profielen wegen. 
 
  Profiel Hamelendijk Profiel Hofstede 

Profiel Savoor 



 
 

 
 
Bijlage 4. Uitgifteproces. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


