Objectinformatie
Voorschoten
Industrieweg 3-G

Algemeen
Te huur
Te huur nabij een drukke, doorgaande verkeersader van Voorschoten naar Wassenaar een in
aanbouw zijnde bedrijfsunit (op het zuiden) met begane grond en 1e verdieping, alsmede een eigen
parkeerplaats.
De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een nieuwbouwproject waar 16 bedrijfsunits in een
verzamelgebouw worden gerealiseerd met speelse belijning die voor een dynamische uitstraling
zorgt.
Deze bedrijfsunit (Unit 3-G) van totaal circa 106 m², is zéér geschikt voor een onderneming die toe is
aan een nieuwe stap of vestiging.

Ligging en bereikbaarheid
Gelegen op bedrijventerrein “Dobbewijk”, aan de rand van Voorschoten.
De bereikbaarheid is uitstekend. Ligt aan een doorgaande weg de N448, die bij Wassenaar
aansluiting geeft op de A44 (Amsterdam-Den Haag). Momenteel wordt er gewerkt aan de
Rijnlandroute. Dat is een verbindingsweg tussen de A4 en de A44 die gaat zorgen voor een snellere
verbinding. Diverse busverbindingen en het station van Voorschoten liggen op 5 minuten
loopafstand.

Indeling en oppervlakte
Begane grond: Bedrijfsruimte met overheaddeur en aparte toegangsdeur. Totaal circa 53 m² B.V.O.
1e verdieping: Trap naar verdieping, waar je uitkomt in een ruimte met aan de voorzijde een grote
raampartij en achteraan een dak/lichtkoepel. Totaal circa 53 m² B.V.O.
Het geheel wordt casco opgeleverd.
De bedrijfsunit wordt solide gebouwd met duurzame materialen, betonnen vloeren en
kalkzandstenen binnenwanden.

Wijze van oplevering
Het geheel wordt hagelnieuw en casco opgeleverd. In overleg kunnen de installaties en
voorzieningen op het door de huurder gewenste niveau worden verzorgd.

Parkeervoorzieningen
Er is 1 eigen parkeerplaats voor het pand beschikbaar.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt de huurprijs € 1.250,= per maand, exclusief BTW, water en elektra.
Huurtermijn
5 + 5 jaar, eventueel kortere huurperiode is bespreekbaar.

Huurbetaling
Per maand vooruit.
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Zekerheidstelling
Waarborgsom ter waarde van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Het huurcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende
zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
Zekerheidstelling.

BTW
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor
een BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW wetg evingsvoorstelling huurder
niet aan het criterium “meer dan 90 % BTW belaste prestaties verricht” voldoet, en zodoende
het verzoek om BTW belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden
verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.
Huurprijsindexering
De indexering geschiedt jaarlijks (voor het eerst één jaar na huuringangsdatum) aan de hand van het
consumentenprijsindexcijfer (CPI Alle Huishoudens) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

Aanvaarding
Het nieuwbouwproject is medio 2022 gereed. De planning is voor de bouwvakvakantie.
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Foto’s van de te realiseren nieuwbouw
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Artist impressie
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Tekening
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Situatie locatie
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Bestemmingsplan
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Artikel 4 Bedrijf
4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:






bedrijfsmatige activiteiten, behorende tot categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van
bedrijfsactiviteiten, opgenomen in de Bijlage van deze regels, uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2';
bedrijfsmatige activiteiten, behorende tot categorieën 1 t/m 3.1 van de Staat van
bedrijfsactiviteiten, opgenomen in de Bijlage van deze regels, uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1';
bedrijfsmatige activiteiten, behorende tot categorieën 1 t/m 2 van de Staat van
bedrijfsactiviteiten, opgenomen in de Bijlage van deze regels, uitsluitend ter plaatse
van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2';

en tevens voor:










de in- en verkoop, reparatie en schadeherstel van auto's inclusief spuitinrichting en
plaatwerkerij, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1';
de vervaardiging van allerhande borden, zoals stoepborden, lichtdisplays,
afficheringssystemen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 2';
een timmerfabriek, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf timmerfabriek';
een sportcentrum, ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum';
een zelfstandig kantoor, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor 1' met dien verstande dat kantoren hier uitsluitend op de verdieping(en) zijn
toegestaan;
een zelfstandig kantoor, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor 2';
een verhuisbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf verhuisbedrijf';
geluidwerende voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm';

en met uitsluiting van:


bedrijfsmatige activiteiten, waarvan in de Staat van bedrijfsactiviteiten de
richtafstanden voor de milieuaspecten geur, stof of gevaar 30 of 50 meter bedraagt, ter
plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf uitgesloten - 4';

met daarbij behorende:








gebouwen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
terreinen;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
nutsvoorzieningen;
waterhuishoudkundige voorzieningen.
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4.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten
behoeve van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:
4.2.1 Gebouwen






Gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
bouwvlakken mogen voor maximaal 70% worden bebouwd; uitgezonderd
bouwvlakken ter plaatse van de aanduiding [sba-1] en ter plaatse van de aanduiding
[sba-13] welke volledig mogen worden bebouwd;
de hoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is
aangegeven (maten in m1), tenzij op de verbeelding anders is aangeduid:

code specifieke
maximum bouwhoogte
bouwaanduiding
[sba-1]
9
[sba-2]
9
[sba-3]
9
[sba-4]
9
[sba-5]
12
[sba-6]
12
[sba-7]
9
[sba-8]
6
[sba-9]
6
[sba-10]
9
[sba-11]
7
7
[sba-12]
9
9
[sba-13]
5
5

hogere maximum bouwhoogte percentage (*)
12
12
12
12
15
12
9
6
9
12
100
100
100

50
50
50
50
70
100
100
100
50
50

(*) gedeelte van het (totale) grondvlak van de gebouwen (per bestemmingsvlak) waarover een
hogere maximum bouwhoogte is toegestaan, onverminderd het bepaalde in sub b.




in afwijking van het bepaalde in sub c geldt voor bedrijfswoningen ter plaatse van de
aanduiding 'bedrijfswoning', dat de goot- en bouwhoogte niet meer mag bedragen dan
de bestaande goot- en bouwhoogte;
in aanvulling op het bepaalde in sub c geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
bouwaanduiding-5' dat:
o een bouwhoogte van meer dan 12 m is uitsluitend toegestaan voor een
aaneengesloten bouwdeel waarvan de breedte maximaal 33% van de breedte
van het bouwvlak bedraagt (breedte = noordoost-zuidwest);
o de breedte van een bouwdeel hoger dan 12 m mag niet meer bedragen dan de
breedte van het aansluitende (lagere) gedeelte;
o alvorens een omgevingsvergunning, gericht op (bouw)werkzaamheden in het
kader van de doeleinden zoals bedoeld in 4.1, verleend kan worden, dient te
zijn aangetoond dat het bouwplan niet leidt tot een overschrijding van kracht
zijnde voorkeursgrenswaarden en/of vastgestelde hogere grenswaarden,
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waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de eventueel daar uit voortvloeiende te
nemen maatregelen c.q. aan te leggen voorzieningen;
ter plaatse van de aanduidingen [sba-7] en [sba-8] moet de afstand tussen nieuw te
realiseren gebouwen en een bestaand gebouw tenminste het aantal meters bedragen dat
gelijk is aan de bestaande goothoogte van het bedoelde bestaande gebouw;
de totale bedrijfsvloeroppervlakte binnen de aanduidingen [sba-3], [sba-4], [sba-5].
[sba-6], [sba-7] en [sba-8] samen, mag niet meer bedragen dan 18.000 m² b.v.o.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde





Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
o maximaal 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
o maximaal 10 m voor palen, masten, verkeerstekens en technische installaties;
o minimaal 3,5 m ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm', tenzij sprake is
van een bestaand bouwwerk, in welk geval de bestaande bouwhoogte als
minimum mag worden beschouwd;
o maximaal 5 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
overkappingen zijn niet toegestaan voor de voorgevel of het denkbeeldig verlengde
daarvan.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van bouwwerken,
geen
gebouwen zijnde in verband met het ruimtelijk beeld en de verkeersveiligheid.
4.4 Specifieke gebruiksregels








Een inrichting als bedoeld in lid 4.1 ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone -1' mag
uitsluitend in werking worden genomen of in werking zijn, indien is voorzien in een
geluidwerende voorziening ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm', tenzij:
o de inrichting tot een lagere milieucategorie behoort dan ter plaatse op grond
van deze regels bij recht is toegestaan;
o door middel van maatregelen aan de bron of in de overdracht van het geluid
voorzien wordt in een aanvaardbare geluidsbelasting op de gevels van
woningen en/of andere geluidgevoelige functies.
Een inrichting als bedoeld in lid 4.1 ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding
[sba-9] mag uitsluitend in werking worden genomen indien ter plaatse is voorzien in
een geluidwerende voorziening, tenzij de (binnen de bedoelde aanduiding)
geprojecteerde bedrijfsactiviteiten een bronvermogen hebben van maximaal 51
dB(A)/m² etmaalwaarde, waarbij geldt dat een geluidwerende voorziening als bedoeld
in dit lid:
o een bouwhoogte heeft van minimaal 3,5 m;
o moet worden gesitueerd op de grens met de bestemming Wonen.
In afwijking van het bepaalde in 4.1 is vestiging van een bedrijfsactiviteit tot
maximaal categorie 3.2 toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - 2' mits
deze bedrijfsactiviteiten naar aard en omvang van de milieuhinder die zij veroorzaken
vergelijkbaar zijn met (of een geringere invloed hebben op de omgeving dan)
bedrijfsactiviteiten krachtens lid 4.1 rechtens zijn toegestaan.
Onder bedrijven als bedoeld in lid 4.1 zijn niet begrepen:
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o
o
o
o

detailhandelsbedrijven;
horecabedrijven;
maatschappelijke instellingen;
kantoren, behoudens daar waar deze op grond van deze regels zijn toegelaten;

indien en voor zover het zelfstandige vestigingen betreft. Indien behorend bij en ondergeschikt
aan toegelaten bedrijfsactiviteiten, zijn de in sub b onder 1 t/m 4 genoemde activiteiten wel
toegestaan.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels




Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van lid 4.1 voor
andere bedrijfsactiviteiten dan genoemd in de Bijlage van deze regels, met
inachtneming van de volgende regels:
o een omgevingsvergunning kan worden verleend voor een bedrijfsactiviteit die
niet behoort tot, of niet is genoemd in de betreffende categorie van de Staat
van bedrijfsactiviteiten (Bijlage), mits de betreffende bedrijfsactiviteit naar de
feitelijke aard en (milieu-)invloed op de omgeving gelijk kan worden gesteld
met bedrijfsactiviteiten als genoemd in de betreffende categorie;
o een omgevingsvergunning kan niet worden verleend voor
geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen als bedoeld in
het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
lid 4.1, ten behoeve van de vestiging van andere bedrijfsactiviteiten, mits deze
bedrijfsactiviteiten naar aard en omvang van de milieuhinder die zij veroorzaken,
vergelijkbaar zijn met (of een geringere invloed hebben op de omgeving dan)
bedrijfsactiviteiten die krachtens lid 4.1 rechtens zijn toegestaan.

4.6 Afwijken van de bouwregels






Ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - ontheffingsgebied' kan het bevoegd gezag
in afwijking van het bepaalde in lid 4.2.1 sub c een omgevingsvergunning verlenen
voor hogere gebouwen, mits:
o het gebouw maximaal 3 meter hoger is dan volgens lid 4.2.1 sub c maximaal is
toegestaan;
o na realisatie minimaal de helft van de gebouwen per aanduidingsvlak niet
hoger is dan volgens lid 1 sub c maximaal is toegestaan;
o er geen onevenredige gevolgen optreden voor de lichttoetreding, privacy en
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen.
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 sub a onder 3 tot een
bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke gelijk is aan de voor het
betreffende bestemmingsvlak geldende maximum bouwhoogte zoals aangegeven in lid
4.2.1 sub c (tabel).
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 4.2.1 sub f voor een kortere
afstand, indien dit uit oogpunt van de gebruiksmogelijkheden van de bestaande
gebouwen aanvaardbaar kan worden geacht.
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4.7 Wijzigingsbevoegdheid
4.7.1 Wro-zone - wijzigingsgebied 1

Burgemeester en wethouders zijn, met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening, bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied
1' te wijzigen, naar de bestemming Tuin-2, indien de woonfunctie van de betreffende
bedrijfswoning duurzaam is beëindigd en niet zal worden hervat. Hierbij gelden de volgende
regels:




de geluidafschermende functie van de huidige bebouwing moet worden gehandhaafd,
hetzij door bestaande of nieuwe bebouwing, hetzij door (tijdelijke of permanente)
geluidschermen. In alle gevallen moet naadloos worden aangesloten op de
aangrenzende gevels of geluidschermen ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm';
de primaire ontsluiting van het gebied mag niet (langer) plaatsvinden via de
aangrenzende bestemming Tuin-2, uitgezonderd ontsluitingen voor langzaam verkeer
en/of ten behoeve van hulp- en nooddiensten.

4.7.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 2

Burgemeester en wethouders zijn, met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening, bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied
2' te wijzigen, naar de bestemming Tuin-2, indien de functie van timmerfabriek duurzaam is
beëindigd en niet zal worden hervat. Hierbij gelden de volgende regels:




de geluidafschermende functie van de huidige bebouwing moet worden gehandhaafd,
hetzij door bestaande of nieuwe bebouwing, hetzij door (tijdelijke of permanente)
geluidschermen. In alle gevallen moet naadloos worden aangesloten op de
aangrenzende gevels of geluidschermen ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm';
de primaire ontsluiting van het gebied mag niet (langer) plaatsvinden via de
aangrenzende bestemming Tuin-2, uitgezonderd ontsluitingen voor langzaam verkeer
en/of ten behoeve van hulp- en nooddiensten.

4.7.3 Wro-zone wijzigingsgebied 3

Burgemeester en wethouders zijn, met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening, bevoegd de bestemming ter plaatse van de aanduiding 'Wro-zone - wijzigingsgebied
3' te wijzigen, naar de bestemming Tuin-2, indien de woonfunctie van de betreffende
bedrijfswoning duurzaam is beëindigd en niet zal worden hervat. Hierbij gelden de volgende
regels:




de geluidafschermende functie van de huidige bebouwing moet worden gehandhaafd,
hetzij door bestaande of nieuwe bebouwing, hetzij door (tijdelijke of permanente)
geluidschermen. In alle gevallen moet naadloos worden aangesloten op de
aangrenzende gevels of geluidschermen ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm';
de primaire ontsluiting van het gebied mag niet (langer) plaatsvinden via de
aangrenzende bestemming Tuin-2, uitgezonderd ontsluitingen voor langzaam verkeer
en/of ten behoeve van hulp- en nooddiensten.
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Gebruikelijk na een bezichtiging
1. Na de bezichtiging heeft u een indruk gekregen van het object, maar vast ook vragen die u
toch nog niet gesteld heeft. Dit is niet erg, u kunt contact met ons opnemen via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
2. U kunt ook nadenken over een eventueel voorstel. Heeft u wensen of eisen, geef deze dan aan
ons door. Wij kunnen uw voorstel dan bespreken met onze opdrachtgever.
3. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, als u een voorstel heeft gedaan. Uw
voorstel hebben wij dan al besproken met onze opdrachtgever en wij kunnen u informeren of
uw voorstel wel of niet akkoord is en/of een reactie daarop geven.
4. Zodra er overeenstemming is bereikt stellen wij een huur- of koopovereenkomst op. Deze
overeenkomst sturen wij ter goedkeuring in concept naar alle betrokken partijen. Zo kunnen
alle partijen de overeenkomst en de gemaakte afspraken goed nalezen.
5. Hierna volgen er nog verschillende stappen in het traject waar wij u goed zullen begeleiden.
Heeft u hier op voorhand al vragen over, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
6. Zodra alle documenten akkoord zijn maken wij een afspraak voor ondertekening.
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IMMO Rijnstede is actief bij:






koop & verkoop
huur & verhuur
bemiddeling & advies op vastgoedgebied
portefeuille management
taxaties / waardebepalingen

Sterk geconcentreerd
IMMO Rijnstede concentreert zich op de markt van het commercieel vastgoed met name in de
Randstad, met de focus op Leiden. Leiden ligt immers midden in de Randstad, op een kruispunt van
hoofdwegen. Niets van de marktontwikkelingen binnen dat gebied ontgaat IMMO Rijnstede.
Dat is maar goed ook, want het aanbod van goede bedrijfshuisvesting binnen deze regio is erg
veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de grote aantrekkingskracht van dit gebied: gunstig gelegen
ten opzichte van Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

To the point
IMMO Rijnstede bestaat reeds vanaf 2000 en heeft een beperkt personeelsbestand met mensen die
to the point, functioneel en professioneel zijn.
Met een zeer uitgebreid netwerk aan hechte contacten binnen het bedrijfsleven en bij lokale
overheden. Die contacten dragen er zeer toe bij dat IMMO Rijnstede permanent goed geïnformeerd
is. IMMO Rijnstede is als business class makelaar actief. Zij helpt de meest uiteenlopende profit en
non-profit organisaties aan de gewenste accommodatie.

Gerenommeerd
IMMO Rijnstede wordt, sinds 1 april 2000, geleid door Bert van der Velden, die al vanaf 1983 actief is
in de bedrijfsmakelaardij en zich mag verheugen in een onberispelijke reputatie, welke hij ook in de
toekomst wil vasthouden. Achter de naam IMMO Rijnstede staat dus wel heel wat ervaring.
Naast ervaring is er ook deskundigheid. Het team van IMMO Rijnstede wil zich onderscheiden met
begrippen als: customer satisfaction, oplossingsgericht, snel, alert, integer, allround en betrokken.

Uw partner in Business
Als gebruiker van vastgoed merkt u dat de dynamiek van uw organisatie nog wel eens in conflict kan
zijn met de inflexibiliteit en immobiliteit van vastgoed. Uw huisvesting past niet meer of voldoet niet
meer aan de wensen van uw organisatie. IMMO Rijnstede is de onafhankelijke adviseur voor de
huisvesting van uw organisatie.
Als eigenaar merkt u dat de stedelijke ontwikkelingen hun invloed uitoefenen op het statische
vastgoed. Het vinden en behouden van de juiste huurders of tijdig inspringen op
omgevingsveranderingen zijn essentieel voor de waarde van uw bezit. IMMO Rijnstede is ook hierbij
uw onafhankelijke adviseur voor een optimaal rendement van uw vastgoed.
Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk!!

19
www.immo-rijnstede.nl

IMMO Rijnstede B.V.

Voor nadere inlichtingen en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact met ons opnemen:
Haagweg 51
2321 AC Leiden
TEL: 071-528 14 14
info@immo-rijnstede.nl
www.immo-rijnstede.nl

Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot
het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.
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