Objectinformatie
Katwijk
Heerenweg 6D-8

Algemeen
TE KOOP
Te koop een multifunctioneel bedrijfspand met een bedrijfsruimte op de begane grond, een
kantoorruimte/showroom op de 1e verdieping (totaal ca. 140 m²) en een parkeerplaats voor de deur.

Het bestemmingsplan geeft Categorie 4.1. aan.
Bent u opzoek naar een goede, verhuurbare belegging, dan is dit wellicht iets voor u!!
Ligging en Bereikbaarheid
Gelegen op een groot bedrijventerrein “t Heen” te Katwijk. Op het bedrijventerrein zijn een
diversiteit aan gerenommeerde bedrijven gevestigd, zoals: Bouwmarkten (Gamma en Karwei),
autobedrijven, meubelbedrijven, keukenspeciaalzaken, Ouwehand visverwerkingsbedrijf, diverse
bouwondernemingen, Boels Verhuur en Albert Hein, etc.
De bereikbaarheid is uitstekend. Het terrein is ligt langs de uitvalsweg N206 (Haarlem-LeidenZoetermeer) en nabij (ca. 10 minuten) de Rijksweg A-44 (Amsterdam-Den Haag). Diverse
busverbindingen liggen op loopafstand.
Thans wordt gewerkt aan een rechtstreekse en snelle verbinding (De Rijnlandroute) tussen Rijksweg
A-44 en de Rijksweg A-4 (Amsterdam-Rotterdam).

Indeling en Oppervlakte
De totale oppervlakte bedraagt totaal circa 140 m² en is als volgt ingedeeld:.
Begane grond circa 70 m²: Entree via aparte loopdeur, hal met trapopgang naar boven, een
bedrijfsruimte met overheaddeur en verlichting.
1e verdieping circa 70 m²: kantoorruimte/showroom met keukenblok en verlichting.
Het pand is op eigen grond gelegen.

Parkeervoorzieningen
Parkeergelegenheid voor 1 auto op eigen terrein, alsmede parkeren op de openbare weg.

Wijze van oplevering / Opleveringsniveau
Het pand wordt in de huidige staat opgeleverd:
- Systeemplafonds met verlichting
- CV-installatie
- Keukenblok
- Toilet
- Overheaddeur

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt € 175.000,= kosten koper.
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Koopovereenkomst
Het koopcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende
zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Aanvaarding
Het object is in overleg te aanvaarden.
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Foto’s

4
www.immo-rijnstede.nl

Tekening

(Betreft unit 44. In tekening staat blok C, volgens kadaster blok C)

(Betreft unit 44. In tekening staat blok C, volgens kadaster blok C)
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Bestemmingsplan
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Artikel 3 Bedrijventerrein
3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
























ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1': bedrijven uit ten
hoogste categorie 3.1 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2': bedrijven uit ten
hoogste categorie 3.2 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.1': bedrijven uit ten
hoogste categorie 4.1 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4.2': bedrijven uit ten
hoogste categorie 4.2 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 5.1': bedrijven uit ten
hoogste categorie 5.1 van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - laad-, los- en
overslagbedrijf': tevens een laad-, los- en overslag bedrijf ten behoeve van de
binnenvaart met SBI-code 52242.3;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betonmortelcentrale':
tevens een betonmortelcentrale met SBI-code 2363.2;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vervaardiging
voedingsmiddelen': tevens een bedrijf voor vervaardiging van overige
voedingsmiddelen met SBI-code 1089;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vuiloverslagstation':
tevens een vuiloverslagstation met SBI-code 381.C;
ter plaatse van de aanduiding 'waterzuiveringsinstallatie': tevens een
waterzuiveringsinstallatie met SBI-code 3700.A2;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - visverwerkingsbedrijf':
tevens een visverwerkingsbedrijf met SBI-code 102.3;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - machine- en
apparatenfabriek': tevens een machine- en apparatenfabriek met SBI-code 27.2;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf vatenreconditioneringsbedrijf': tevens een vatenreconditioneringsbedrijf met SBI-code
2529.1;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - grondstoffenfabriek':
tevens een organisch chemische grondstoffenfabriek met SBI-code 20141.A0;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autosloperij': tevens een
autosloperij met SBI-code 4677.0;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1': tevens detailhandel
in volumineuze goederen als bedoeld in lid 1.41 onder b;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 2': tevens detailhandel
in volumineuze goederen als bedoeld in lid 1.41 onder e;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 3': tevens detailhandel
in volumineuze goederen als bedoeld in lid 1.41 onder d;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 4': tevens een
showroom in grove bouwmaterialen, keukens, badkamers en sanitair;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 5': tevens:
o detailhandel in volumineuze goederen als bedoeld in lid 1.41 onder d;
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o










ten hoogste één bedrijfsondersteunend horecabedrijf als bedoeld in lid
1.50 onder b met een vloeroppervlakte van ten hoogste 300 m2;
o kantoren met een vloeroppervlakte per kantoorunit van ten hoogste 400 m2;
ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel;
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': tevens een bedrijfswoning;
ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt van motorbrandstoffen zonder lpg': tevens
een verkooppunt van motorbrandstoffen met uitzondering van de verkoop van lpg;
ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens een kantoor;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van kantoor - 1': tevens een kantoor
met een vloeroppervlakte van ten hoogste 1.700 m2;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - sportschool': tevens een
sportschool, uitsluitend op de eerste verdieping en met een vloeroppervlakte van ten
hoogste 1.350 m2;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals toegangs- en ontsluitingswegen,
laad- en losvoorzieningen, groen-, parkeer-, nutsvoorzieningen, energievoorzieningen
en water.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
3.2.1 Gebouwen









gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten minste de met de
maatvoeringsaanduiding aangegeven minimale bouwhoogte;
de bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste de met de
maatvoeringaanduiding aangegeven maximale bouwhoogte;
de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten minste het met de
maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel;
de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de
maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel;
indien gebouwen niet in de bouwperceelgrens worden gebouwd, bedraagt de afstand
van gebouwen tot de bouwperceelgrens ten minste 3 m;
indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een
onderlinge afstand van ten minste 3 m.

ten aanzien van bedrijfswoningen geldt:





een bedrijfswoning heeft een inhoud van ten hoogste 750 m³;
bij de bedrijfswoning mag de oppervlakte van een hellend dakvlak maximaal 25%
worden doorbroken met dakkapellen en dakvensters;
de bedrijfswoning heeft een maximale goothoogte van 6 m en een maximale
bouwhoogte van 10 m;
de bedrijfswoning heeft een dakhelling van ten hoogste 52 graden;

10
www.immo-rijnstede.nl







op aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij bedrijfswoningen, zijn op platte daken
dakterrassen dan wel balkons toegestaan en zijn borstweringen toegestaan met een
maximale hoogte van 1 m;
bij de bedrijfswoning bedraagt het gezamenlijk grondoppervlak van de aan- en
uitbouwen en bijgebouwen ten hoogste 25% van het gehele bijbehorende erf, de
bebouwde oppervlakte daarvan inbegrepen, tot ten hoogste 50 m² met dien verstande
dat ten minste 50% van het achtererf onbebouwd blijft;
een bedrijfswoning kan integraal deel uitmaken van bedrijfsbebouwing, met dien
verstande dat 3.2.1 onder i tot en met m hierop niet van toepassing is.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde















de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw
bedraagt ten hoogste 1 m, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding
'detailhandel volumineus' erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn niet zijn
toegestaan;
de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
de bouwhoogte van silo's ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding
- silo 27' en 'specifieke bouwaanduiding - silo 15' bedraagt ten hoogste respectievelijk
27 m en 15 m;
de bouwhoogte van masten ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke
bouwaanduiding - mast 15', 'specifieke bouwaanduiding - mast 20' en 'specifieke
bouwaanduiding - mast 42' bedraagt ten hoogste respectievelijk 15 m, 20 m en 42 m;
de bouwhoogte van laad-, los- en overslaginstallaties ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van bedrijf - betonmortelcentrale' bedraagt ten hoogste 30 m;
de bouwhoogte van laad-, los- en overslaginstallaties ter plaatse van de aanduiding
'specifieke vorm van bedrijf - laad-, los- en overslag bedrijf bedraagt ten hoogste 10
m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt binnen het
bouwvlak ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven maximale
bouwhoogte;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt buiten het
bouwvlak ten hoogste 3 m.

3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Afwijken minimum bouwhoogte en/of bebouwingspercentage

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.2.1 onder b en/of d
om een lagere bouwhoogte voor gebouwen en/of een lager bebouwingspercentage voor
gebouwen en overkappingen toe te staan, met dien verstande dat:



in geval van afwijken van het minimum bebouwingspercentage: het bestaande
bebouwingspercentage van het bouwperceel niet afneemt;
in geval van afwijken van de minimum bouwhoogte: met de nieuwbouw bestaande
gebouwen en overkappingen met een lagere goothoogte vervangen worden of hier op
aangesloten wordt, waarbij de bestaande bouwhoogte als minimummaat wordt
aangehouden;
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de noodzaak om gebouwen en/of overkappingen met de betreffende omvang blijkt uit
een door initiatiefnemer ingediend bedrijfsplan;de afwijkende maten ter plaatse
stedenbouwkundig acceptabel zijn.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:







Bevi-inrichtingen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke
vorm van bedrijf - bevi';
activiteiten uit kolom 1 van de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in
kolom 2 van de desbetreffende bijlage;
per bedrijf wordt ten hoogste 50% van de bruto vloeroppervlakte als niet-zelfstandig
kantoorvloeroppervlakte gebruikt, met een maximum van 2.000 m²;
bij detailhandel in volumineuze goederen als bedoeld in lid 3.1 is detailhandel in
nevenassortiment niet toegestaan;
bij overige bedrijven is detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan, met
dien verstande dat:
o er sprake is van ter plaatse vervaardigde artikelen;
o er geen sprake is van een naar buiten toe zichtbare uitstraling als winkel en;
o de oppervlakte van de fysieke uitstalruimte die gericht is op en/of toegankelijk
is voor consumenten maximaal 25 m2 bedraagt.

voor de opslag van goederen geldt dat:



opslag van professioneel vuurwerk is niet toegestaan;
opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 3 m op onbebouwde
gronden niet is toegestaan, met uitzondering van het volgende:
o de opslag van zand en grind ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm
van bedrijf - betonmortelcentrale' en 'specifieke vorm van bedrijf - laad-, losen overslagbedrijf' is tot een hoogte van 6 m toegestaan;
o de opslag van overige goederen met een totale stapelhoogte van niet meer dan
5 m, mits dit als gevolg van een bouwwerk niet zichtbaar is vanaf de openbare
ruimte.

voor het parkeren geldt dat:


parkeren plaats dient te vinden op het eigen terrein, waarbij parkeren op het dak of in
een kelder is toegestaan;

voor duurzame energiebeheer geldt dat:




ten behoeve van de opwekking van zonne-energie en/of windenergie het aanbrengen
of plaatsen van installaties en/of voorzieningen is toegestaan;
warmte-koude opslag in de grond niet is toegestaan;
ten behoeve van gebouwisolatie en uit het oogpunt van regenwaterbuffer het
aanbrengen van groen op het dak is toegestaan.
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3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Afwijken van de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.1:




om bedrijven toe te laten uit ten hoogste één categorie 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;
om bedrijven toe te laten die niet in de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 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 en deze
bedrijven voorzien in voldoende parkeergelegenheid waarbij in ieder geval de
parkeernormen als bedoeld in bijlage 2 in acht worden genomen.

3.5.2 Detailhandel in volumineuze goederen

artikel vervallen in verband met uitspraak Raad van State nr. 201308865/1/R4 d.d. 18 juni 2014
3.5.3 Nevenassortiment bij detailhandel in volumineuze goederen

Het bevoegd gezag kan afwijken van lid 3.4 onder d om de verkoop van nevenassortiment bij
detailhandel in volumineuze goederen toe te staan, met dien verstande dat:




het nevenassortiment past bij het hoofdassortiment;
het nevenassortimentsdeel neemt niet meer ruimte in beslag dan 20% van het netto
verkoopvloeroppervlak
door de initiatiefnemer een distributieplanologisch onderzoek wordt overlegd waaruit
blijkt dat geen sprake is van ontwrichting van de detailhandelsstructuur.

3.5.4 Afwijken van parkeren op eigen terrein

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.4 om parkeren in het
openbaar gebied toe te staan, mits wordt onderbouwd dat er voldoende parkeergelegenheid kan
worden geboden in de directe omgeving.
3.5.5 Warmte - koude opslag

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 3.4 om warmte - koude
opsag in de grond toe te staan, mits middels onderzoek is aangetoond dat nabijgelegen bedrijven
die reeds van warmte-koudeopslag gebruikmaken hiervan geen hinder ondervinden.
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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.

14
www.immo-rijnstede.nl

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
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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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