Met plezier

WERKEN
BEGINT BIJ WESTENENG BEDRIJFSMAKELAARDIJ

NIEUW BEDRIJVENTERREIN IN UDDEL

TE KOOP
Vraagprijs vanaf: € 225,- per m², V.O.N. excl. BTW
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TE KOOP BOUWGROND

ONDERNEMERS OPGELET! Na jaren van wachten komt er een nieuw, kleinschalig
bedrijventerrein in Uddel. Ten noorden van Uddel aan de Elspeterweg is ruim 20.000 m²
bouwgrond beschikbaar voor de verkoop. De bouwgrond is bestemd voor bedrijven in de
milieucategorieën 1, 2, 3.1 en deels 3.2. Klik op onderstaande button voor meer informatie over
het bestemmingsplan:

KOPPELING NAAR REGELS VAN HET BESTEMMINGSPLAN
Adres

Elspeterweg (tussen 67 en 75) in Uddel

Vraagprijs

Binnen geurzone:
- Kavels tot 1.000 m²
€ 245,- per m²
- Kavels van 1.000 - 2.000 m² € 235,- per m²
- Kavels vanaf 2.000 m²
€ 225,- per m²
Buiten geurzone:
- Kavels tot 1.000 m²
€ 315,- per m²
- Kavels van 1.000 - 2.000 m² € 305,- per m²
- Kavels vanaf 2.000 m²
€ 295,- per m²

Voldoen deze kenmerken
aan uw wensen en wilt u
graag meer informatie over
deze bouwgrond?
Vraag dan vrijblijvend
informatie aan.
Bel of mail ons!
0342-415589
info@westenengmakelaardij.nl
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TE KOOP BOUWGROND
ELSPETERWEG (TUSSEN 67-75), UDDEL
Vraagprijs vanaf € 225,- per m², V.O.N. excl. BTW
OMSCHRIJVING

ONDERNEMERS OPGELET! Na jaren van wachten komt er een nieuw, kleinschalig bedrijventerrein in
Uddel. Ten noorden van Uddel aan de Elspeterweg is ruim 20.000 m² bouwgrond beschikbaar voor de
verkoop. De bouwgrond is bestemd voor bedrijven in de milieucategorieën 1, 2, 3.1 en deels 3.2.

VRAAGPRIJZEN

Binnen geurzone*:
- Kavels tot 1.000 m²
- Kavels van 1.000 - 2.000 m²
- Kavels vanaf 2.000 m²

€ 245,- per m² V.O.N. en excl. BTW
€ 235,- per m² V.O.N. en excl. BTW
€ 225,- per m² V.O.N. en excl. BTW

Buiten geurzone:
- Kavels tot 1.000 m²
- Kavels van 1.000 - 2.000 m²
- Kavels vanaf 2.000 m²

€ 315,- per m² V.O.N. en excl. BTW
€ 305,- per m² V.O.N. en excl. BTW
€ 295,- per m² V.O.N. en excl. BTW

* De gebruiksmogelijkheden van bebouwing binnen de geurzone is beperkt. Met kopers wordt
overeengekomen (en notarieel vastgelegd) dat in geval deze beperkingen (in verband met het opheffen
van de geurzone) binnen 10 jaar na de eigendomsoverdracht komen te vervallen, koper aan verkoper een
nabetaling zal doen van € 25,- per m² van hetgeen binnen de geurzone is verkocht.
LIGGING

Gelegen ten noorden van Uddel aan de Elspeterweg. Centrale ligging tussen de A-1 en A-28 op goede
rijafstand van Apeldoorn, Harderwijk, Putten en Barneveld.

BESTEMMING

In deze brochure treft u de bestemmingsplankaarten aan. De bouwgrond is bestemd voor bedrijven in de
milieucategorieën 1, 2, 3.1 en deels 3.2. De maximum bebouwingspercentage (van het bouwvlak)
bedraagt 70%. De maximum bouwhoogte varieert van 8-11 meter. De gronden dienen landschappelijk
en/of natuurlijk ingepast te worden zoals weergegeven in bijlage 1 (Inpassingsplan) van het
bestemmingsplan. Voor de bestemmingsomschrijving, bouwregels, nadere eisen, gebruiksregels en
afwijkingsmogelijkheden, verwijzen wij naar de voorschriften van het bestemmingsplan:

KOPPELING NAAR REGELS VAN HET BESTEMMINGSPLAN
OPPERVLAKTEN

De oostelijke zone direct aan de Elspeterweg heeft een uitgeefbare oppervlakte (inclusief bijbehorend
groen) van ca. 4.272 m².
De middelste zone heeft een uitgeefbare oppervlakte van ca. 9.574 m².
De noordelijke zone heeft een uitgeefbare oppervlakte van ca. 3.498 m².
De westelijke zone heeft een uitgeefbare oppervlakte van ca. 3.054 m².

ALGEMEEN

Het ontwerp bestemmingsplan (Agrarische Enclave wijziging 7) ligt vanaf 24-06-2021 ter inzage. De
bouwkavels worden verkocht onder voorbehoud van het onherroepelijk worden van het
bestemmingsplan. Het bedrijventerrein wordt in opdracht van verkoper bouwrijp gemaakt nadat het
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

VOORWAARDEN

Bij het aangaan van een koopovereenkomst dient koper een bankgarantie af te geven of een
waarborgsom te storten van 10% van de koopsom. De eigendomsoverdracht zal plaatsvinden bij
Notariaat Ridderhof & Stelwagen te Vaassen.

VERKAVELING

De in deze brochure voorgesteld verkaveling is een verbeelding van de mogelijkheden. Op basis van de
behoefte van geïnteresseerden zal een optimale invulling van het bedrijventerrein worden vastgesteld.

AANVAARDING

Circa 2-3 weken nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.
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MOGELIJKE VERKAVELING

Oppervlakten (geschat) van mogelijke verkaveling:
Kavel 1: uitgeefbaar terrein 1.557 m²
Kavel 2: uitgeefbaar terrein 1.500 m²
Kavel 3: uitgeefbaar terrein 1.500 m²
Kavel 4: uitgeefbaar terrein 1.200 m²
Kavel 5: uitgeefbaar terrein 800 m²
Kavel 6: uitgeefbaar terrein 1.500 m²
Kavel 7: uitgeefbaar terrein 1.000 m²
Kavel 8: uitgeefbaar terrein 500 m²

Kavel 9: uitgeefbaar terrein 750 m²
Kavel 10: uitgeefbaar terrein 706 m²
Kavel 11: uitgeefbaar terrein 716 m²
Kavel 12: uitgeefbaar terrein 2.920 m²
Kavel 13: uitgeefbaar terrein 2.982 m²
Kavel 14: uitgeefbaar terrein 1.383 m²
Kavel 15: uitgeefbaar terrein 1.400 m²
Kavel 16: uitgeefbaar terrein 1.490 m²
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Artikel 3 Bedrijventerrein
3.1 Bestemmingsomschrijving
a. De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
1. bedrijven, waarbij geldt dat:
I.
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1'
bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorieën 1, 2 en 3.1
van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten
bedrijfstypen;
II.
ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2'
bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan in de categorieën 1, 2, 3.1 en
3.2 van de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten
bedrijfstypen;
2. een afhaalpunt voor goederen die in de vorm van verkoop via Internet
zijn verkocht, met dien verstande dat uitstalling ten verkoop niet is
toegestaan;
3. fiets- en voetpaden;
4. groenvoorzieningen;
5. bescherming van het grondwater;
6. nutsvoorzieningen;
7. ontsluitingswegen;
8. voorzieningen voor de waterhuishouding;
9. tuin en/of erf;
10. landschappelijke en/of natuurlijke inpassing zoals weergegeven
in Bijlage 1 Inpassingsplan.
b. De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
1. inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 juncto Bijlage 1 onderdeel D
van het Besluit omgevingsrecht;
2. risicovolle inrichtingen;
3. detailhandelsbedrijven, met uitzondering van:
I.
detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van nijverheid en
industrie, in ter plaatse vervaardigde en/of bewerkte goederen,
niet zijnde detailhandel in textiel, schoeisel en lederwaren,
voedings- en genotmiddelen en huishoudelijke artikelen;
II.
detailhandelsbedrijven die zich uitsluitend toeleggen op
postorderactiviteiten en/of verkoop via Internet, met dien
verstande dat uitstalling ten verkoop niet is toegestaan;
III.
detailhandel in automobielen, motoren, boten, caravans en
machinerieën ten behoeve van bedrijven;
met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, met dien verstande
dat een bedrijfswoning niet is toegestaan.
3.2 Bouwregels
Naast de algemene bouwregels van artikel 6 en de regels voor gebiedsaanduidingen
van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema,
waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in
lid 3.4 genoemde afwijkingen.
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Bebouwing

Maximum oppervlakte

Gebouwen en overkap bouwvlak, met
pingen
inachtneming
van het bebouwingsperce
ntage ter plaatse van de
aanduiding 'maximum
bebouwingspercentage
(%)'

Maximum
Bijzondere
goothoogte,
regels
maximum bouwh
oogte
- de ter plaatse van
de aanduiding
'maximum
goothoogte (m),
maximum
bouwhoogte (m)'
aangegeven waarde
- de ter plaatse van
de aanduiding
'maximum
bouwhoogte (m)'
aangegeven
waarde

- de afstand
van gebouwen
en
overkappingen
tot de
zijdelingse
perceelsgrens
bedraagt ten
minste 2,5 m
dan wel 0 m
(bij
aaneengebouw
de gebouwen);
- in afwijking
van het
bovenstaande
bedraagt bij
kavels langs
de Elspeterweg
de afstand van
gebouwen en
overkappingen
tot de
zijdelingse
perrceelsgrens
ten minste 5 m
dan wel 0 m
(bij
aaneengebouw
de gebouwen);
- gebouwen
gesitueerd
langs de
Elspeterweg
mogen niet
breder zijn dan
20 m;
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- gebouwen
gesitueerd
langs de
Elspeterweg
dienen te zijn
voorzien van
een kap,
evenwel met
uitzondering
van
ondergeschikte
bouwdelen,
waaronder in
ieder geval
begrepen
ondergeschikte
dakkapellen en
erkers.
Bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, met
uitzondering van
overkappingen

- antenneinstallaties: 15 m
- voor de
uitoefening van het
bedrijf
noodzakelijke
bouwwerken, geen
gebouwen zijnde:
10 m
- overig: 2 m

de
bouwhoogte
van erf- en
terreinafscheid
ingen vóór
(het verlengde
van) de naar
de straat of
openbaar
verblijfsgebied
georiënteerde
gevel(s)
bedraagt ten
hoogste 1 m

3.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en
oppervlakte van bouwwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor:
a. het waarborgen van de stedenbouwkundige kwaliteit die met het plan is
beoogd;
b. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden
van aangrenzende gronden en bouwwerken;
c. het bewerkstelligen van een onderlinge afstemming van de bebouwing;
d. de brandveiligheid en rampenbestrijding.
Op het stellen van nadere eisen zijn de in artikel 11 opgenomen procedureregels van
toepassing.

10

3.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:
a. van het in lid 3.2 bepaalde om de onderlinge afstand tussen gebouwen en
overkappingen te verkleinen tot een afstand van ten minste 3 m, indien dit uit
stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
b. van het in lid 3.1 en lid 3.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten
behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 3.6 is afgeweken van de
gebruiksregels.
3.5 Specifieke gebruiksregels
3.5.1 Oppervlakte bedrijfskavels
De oppervlakte van een bedrijfskavel bedraagt niet meer dan 3.500 m 2.
3.5.2 Gebruik niet bebouwde grond
De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of
parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat:
a. gebruik als opslagterrein vóór de naar de wegzijde gekeerde bebouwing niet is
toegestaan;
b. voor de gronden gesitueerd langs de Elspeterweg tevens geldt dat gebruik als
opslagterrein tussen de gebouwen aan de zijde van de zijdelingse
perceelsgrenzen niet is toegestaan;
c. voor de gronden gesitueerd langs de Elspeterweg geldt dat gebruik als
parkeervoorziening vóór de naar deze wegzijde gekeerde bebouwing niet is
toegestaan.
3.5.3 Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen op een bedrijfskavel bedraagt minimaal 0,8 parkeerplaats
per 100 m2 bruto-vloeroppervlak aan bedrijfsruimte en minimaal 1,6 parkeerplaats per
100 m2 bruto-vloeroppervlak aan kantoorruimte.
3.5.4 Ontsluiting bedrijventerrein
De ontsluiting van het bedrijventerrein mag uitsluitend plaatsvinden vanaf de
naastgelegen bestaande ontsluiting aan de Elspeterweg.
3.5.5 Zonnepanelen
Het gebruik van gebouwen ten behoeve van functies als bedoeld in lid 3.1 onder a
sub1 en sub 2, alsmede in lid 3.1 onder b sub 3, is uitsluitend toegestaan indien per
bedrijf/afhaalpunt/detailhandelsbedrijf een of meerdere daken van de gebouwen al
dan niet gedeeltelijk gebruikt wordt voor de opwekking van energie van het
bedrijf/afhaalpunt/detailhandelsbedrijf en/of van het bedrijventerrein.
3.5.6 Inpassing
a. Het gebruik ten behoeve van functies als bedoeld in lid 3.1 en het
instandhouden van bebouwing is uitsluitend toegestaan, zolang de gronden zijn
ingepast en in stand worden gehouden overeenkomstig de in Bijlage 1
Inpassingsplan in deze bijlage voorgeschreven inpassing, daaronder mede
begrepen de inpassing van de gronden welke zijn bestemd als Groen Landschapselement, alsmede zolang een 1 meter brede
beplantingsstrook/groene haag langs de aan te leggen ontsluitingsweg van het
bedrijventerrein is aangelegd en in stand wordt gehouden.
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b. Onder het inpassen en instandhouden als bedoeld in sub a worden mede
begrepen de aanwijzingen ten aanzien van verlichting als bedoeld in Bijlage 1
Inpassingsplan.
3.5.7 Groen op bedrijfskavel
Het gebruik van een bedrijfskavel is uitsluitend toegestaan indien ten minste 3 procent
van de betreffende kavel is en blijft ingericht als groen.
3.5.8 Onttrekken grondwater
Als gebruik in strijd met de bestemming geldt het gebruik van gronden ter plaatse van
de bestemming Bedrijventerrein op een wijze die leidt tot het onttrekken van
grondwater.
3.5.9 Geurzone
Als gebruik in strijd met de bestemming geldt het gebruik van gebouwen
als geurgevoelig object ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone'.
3.5.10 Bedrijfsemissie
Het gebruik van de gronden als bedrijfsterrein is uitsluitend toegestaan indien de
gezamenlijke bedrijfsemissie aan NOx niet meer bedraagt dan 70 kg per netto
uitgeefbare hectare.
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
3.6.1 Afwijkingsbevoegdheid bedrijfstypen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 3.1 onder
a1 bepaalde teneinde de vestiging van bedrijfstypen toe te staan die niet zijn
genoemd in de Lijst van toegelaten bedrijfstypen dan wel in de Lijst van toegelaten
bedrijfstypen voorkomen in een hogere categorie dan in het
betreffende aanduidingsvlak is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de
omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijfstypen die ter plaatse bij recht zijn
toegestaan.
3.6.2 Afwijkingsbevoegdheid detailhandel
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 3.1 onder
b3 bepaalde ten behoeve van:
1. detailhandel in volumineuze goederen zoals detailhandel in keukens,
sanitair, tegels en dakkapellen, met dien verstande dat met toepassing
van deze bevoegdheid geen bouwmarkten en tuincentra mogen worden
gevestigd;
2. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse
toegelaten bedrijfstypen, mits de detailhandel een functionele relatie
heeft met het ter plaatse gevestigde bedrijf en de vloeroppervlakte die
voor detailhandel wordt gebruikt niet meer bedraagt dan 10% van de
totale vloeroppervlakte, met een maximum van 100 m2.
3.6.3 Afwijkingsbevoegdheid inpassing
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van de in bijlage 1 van
de Bijlagen bij voorgeschreven inpassing.
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3.6.4 Voorwaarden voor afwijken
Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk:
a. voor de afwijking als bedoeld in sublid 3.6.1: voor zover geen onevenredige
belemmeringen voor omliggende functies ontstaan;
b. voor de afwijking als bedoeld in sublid 3.6.2: indien
1. de onmogelijkheid tot ruimtelijke dan wel stedenbouwkundige inpassing
in een winkelcentrum is aangetoond, en
2. de vestiging van het betreffende bedrijf op de gekozen plaatse geen
structurele verstoring van de voorzieningenstructuur met zich
meebrengt.
3. voor de afwijking als bedoeld in sublid 3.6.3 ten einde een
ondergeschikte alternatieve inpassing toe te staan waarmee ten minste
een zelfde mate van inpassing wordt bereikt als met de voorgeschreven
inpassing in bijlage 1 van de Bijlagen bij de regels.
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AANGENAAM, WIJ STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!

Margriet van de Glind - Boon

Martijn Cluistra

Bedrijfsmakelaar Taxateur O.Z.
06-46085100

Bedrijfsmakelaar Taxateur O.Z.
06-20598722

Ellen van Ekeren

Heleen van Wijngaarden

Managementassistente

Secretaresse BOG
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En, past het bedrijventerrein aan de
Elspeterweg te Uddel bij uw ambities?
U bent op zoek naar huisvesting voor uw bedrijf. En dat heeft alles te maken met uw ondernemersambities. Misschien wilt u groeien,
efficiënter gaan werken of andere activiteiten ontwikkelen. U zoekt een pand dat daarvoor de ruimte biedt.
U hebt nu een eerste indruk van het bedrijventerrein aan de Elspeterweg te Uddel. Past deze huisvesting bij uw plannen en ambities?
Spreken de ruimte, de ligging en de mogelijkheden u aan? Dan kunt u uw voordeel doen met de volgende aandachtspunten.

Het echte maatwerk moet nog komen
U zult ongetwijfeld nog veel vragen hebben. Over de mogelijkheden om ruimten te verbouwen, vergunningstechnische aspecten of koop/huurvoorwaarden. Realiseer u dat er over het algemeen veel maatwerk mogelijk is. Als u uw wensen en randvoorwaarden met ons
bespreekt, komen wij voor het pand in deze brochure met een huur- c.q. koopvoorstel op maat. Wat ons betreft, plannen we hiervoor
graag een afspraak met u in.

Nummer één op de lijst…
Misschien hebt u interesse, maar kunt u de knoop nog niet doorhakken. U houdt echter graag een optie op het pand. Als de eigenaar van
het pand ermee instemt, kunnen wij u een voorkeursrecht geven. U hebt dan voor een bepaalde (korte) periode als eerste recht om het
pand te kopen of te huren.

Als de deal rond is
De afspraken die u maakt met de verhuurder c.q. verkoper leggen we vast in een overeenkomst. Hiervoor gebruiken we bij (ver)huur het
ROZ-model met de algemene bepalingen (www.roz.nl) en bij (ver)koop het NVM-model. Het is gebruikelijk dat u bij het aangaan van de
overeenkomst voor een bankgarantie zorgt ter grootte van 3 maanden huur c.q. 10% van de koopsom.

Zullen we verder zoeken?
Biedt het pand in deze brochure niet de ruimte of de mogelijkheden die u zoekt? Dan horen we dat graag van u. Als we een goed beeld
hebben van uw wensen, kunnen we u helpen zoeken. We hebben een groot netwerk in deze regio en kennen veel eigenaren die hun pand
ooit willen verkopen of verhuren óf die hun pand in de stille verkoop hebben. U zou niet de eerste zijn die via ons de ideale bedrijfsruimte
vindt buiten het aanbod dat op de markt bekend is… Natuurlijk is uw zoekopdracht volledig vrijblijvend!
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WESTENENG BEDRIJFSMAKELAARS:
een professionele, ondernemende
makelaar
Het voordeel van marktkennis
Lokaal geworteld. Dat zijn wij bij Westeneng Bedrijfsmakelaars. Als derde generatie ondernemende makelaars binnen het bedrijf kennen
we de lokale vastgoedmarkt door en door. Veel ondernemingen betrekken ons al in een vroeg stadium bij hun verhuisplannen. Dat is
interessant voor u. Het betekent dat wij van verschillende panden – die nog niet op de markt zijn - weten dat ze op termijn beschikbaar
zijn. Op die manier hebben we al vaak met succes een brug geslagen tussen de verhuisplannen van de ene en de huisvestingsbehoefte van
de andere onderneming.

De waarde van een goed advies
Als u huisvesting wilt (ver)kopen of (ver)huren, staat u voor een belangrijke deal. Dat realiseren we ons als makelaar en we doen er alles
aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij gaat het niet alleen over de onderhandeling over prijs en voorwaarden. U wilt advies
hebben over de mogelijkheden van een pand. In fiscaal of milieutechnisch opzicht. Qua uitbreidingsmogelijkheden of qua
bestemmingsplan. Daarin kunnen we breed met u meedenken. Door onze kennis van al deze aspecten kunnen we u helpen om geschikte,
aantrekkelijke huisvesting te vinden. Nieuwe ruimte om te ondernemen.

NVM-bedrijfsmakelaar
Westeneng Bedrijfsmakelaars is een betrouwbare NVM-bedrijfsmakelaar. Makelaar Martijn Cluistra is bovendien geregistreerd bij Stichting
VastgoedCert (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed). Hieraan zijn strenge vakbekwaamheidseisen verbonden. Wij zijn gespecialiseerd in
▪
▪
▪
▪
▪

aankoop
verkoop
aanhuur
verhuur
taxaties

Zullen we kennismaken?
Bent u op zoek naar ruimte of voorziet u de behoefte aan meer ruimte? Neem dan contact op met ons om uw wensen te bespreken!

De gegevens in deze brochure zijn met zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan onjuistheden worden ontleend.
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